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Với mong muốn giúp người dân tiếp cận với công nghệ khí sinh học biogas, sử dụng triệt để
nguồn năng lượng biogas, giải quyết ô nhiễm môi trường bởi chất thải chăn nuôi, Công ty
Môi trường xanh Composite
đã nghiên cứu thành công sản phẩm
bể biogas
bằng composite.

Ngày 6 tháng 11 vừa qua, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Khí sinh học Môi trường Xanh
đã vinh dự được nhận giải thưởng Sản phẩm vàng dành cho sản phẩm bể biogas composite do
Cục Sở hữu Trí tuệ (VIPA) trao tặng. Niềm vui đã khích lệ thêm nỗ lực của công ty sau bao năm
dày công nghiên cứu.

Hướng về năng lượng sạch

Là người con sinh ra tại quê hương “lúa 5 tấn”, giám đốc Ngô Duy Đông hiểu và biết rõ những
thế mạnh của một tỉnh nông nghiệp để định hướng kinh doanh cho mình. Quê hương Thái
Bình của ông, ngoài thế mạnh về cây lúa, chăn nuôi cũng góp phần không nhỏ trong việc phát
triển kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường từ chất thải
chăn nuôi ngày càng trở thành vấn đề nóng bỏng không chỉ riêng ở Thái Bình mà nhiều tỉnh
thành khác. Nắm bắt được thực trạng này, từ năm 2004 ông đã bắt tay nghiên cứu thử nghiệm
làm bể biogas đúc sẵn bằng composite. Ông Ngô Duy Đông cho biết: “Đối với các vùng nông
thôn hay miền núi, việc phát triển công nghệ biogas - nguồn năng lượng sạch, sẽ làm thay đổi
tập tục sinh hoạt và cải thiện đời sống của người nông dân. Ngoài ra, nó còn góp phần đảm bảo
an ninh năng lượng trong khi các nguồn nhiên liệu truyền thống đang cạn kiệt”. Tất cả những lợi
thế này đã thôi thúc ông và công ty tập trung sản xuất loại sản phẩm sạch, thân thiện môi
trường mà tại Việt Nam chưa áp dụng nhiều.

Năm 2010 đã đánh dấu thành công của công ty trong những năm đầu khởi nghiệp, làm động lực
để công ty lựa chọn cho mình sản phẩm chủ đạo. Với sự phối hợp cùng Trung tâm Quốc gia
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nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, công ty đã sản xuất và triển khai lắp đặt hàng trăm
hầm bể biogas composite tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; tiếp đến là xã
Định Hóa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Từ thành công ở 2 xã được chọn thí điểm xây
dựng nông thôn mới, hầm bể biogas composite của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Khí
sinh học Môi trường Xanh đang được nhân rộng tại nhiều vùng nông thôn trong cả nước.

Tạo sản phẩm thân thiện

Đến giờ, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Khí sinh học Môi trường Xanh tự hào là doanh
nghiệp đi đầu trong toàn quốc vì đã nghiên cứu thành công hầm bể biogas composite. Căn cứ
vào công nghệ sản xuất, nhu cầu và khả năng thực tế, công ty đã xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở
mang số hiệu TCCS01: 2009/MTX để áp dụng cho sản phẩm, được Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Thái Bình tiếp nhận và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm nghiệm. Ông Ngô
Duy Đông nhấn mạnh: “ Bể biogas composite giải quyết được những nhược điểm của bể xây,
tạo nhiều ưu thế vượt trội về độ bền, sử dụng tiện lợi mà không cần thau dọn, tiết kiệm chi phí
cho các hộ gia đình như nhanh có gas, lượng gas nhiều. Sản phẩm có thể lắp đặt trong mọi gia
đình, đặc biệt là những nơi vùng trũng, vùng đất yếu mà bể xây không thi công, có thể di
chuyển nơi khác để sử dụng tiếp”.

Hiện nay, công ty đã phát triển được hơn 50 đại lý ở khắp các tỉnh thành trong cả nước để phân
phối sản phẩm đến từng hộ gia đình nông thôn hay miền núi. Bể biogas composite được sản
xuất tại Thái Bình và cả chi nhánh của công ty ở tỉnh Bình Phước nhằm cung cấp cho thị
trường khu vực phía Nam. Với quan điểm kinh doanh “lấy dân làm gốc” và “coi tài sản của người
dân cũng chính là tài sản của mình”, đích thân giám đốc và các phó giám đốc công ty trực tiếp
đi đến từng hộ nông dân để khảo sát và lắp đặt. Không chỉ dừng lại ở các đối tượng khách
hàng là các hộ gia đình, công ty đã mở rộng sản xuất và lắp đặt cho các đơn vị, doanh nghiệp
có trang trại chăn nuôi lớn. Nhiều đơn vị trong quân đội trở thành khách hàng thân thiết của
công ty như Binh đoàn 1 (Quân khu 1???), Quân chủng Phòng không Không quân …

Thành công từ sản phẩm bể biogas composite, công ty còn nghiên cứu và sản xuất các loại
thuyền ghe bằng composite để phục vụ cho các ngư dân. Với mục tiêu hướng đến môi trường
xanh, sạch, đẹp, công ty còn đẩy mạnh kinh doanh chuyên về cung cấp các thiết bị khí sinh
học. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của công ty chính là diện tích mặt bằng để sản xuất. Được
tỉnh tạo điều kiện cho thuê đất và dự kiến trong năm 2012, công ty sẽ đưa vào hoạt động một
nhà máy mới nằm trên Quốc lộ 10, phục vụ cho việc mở rộng sản xuất của công ty.
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Khởi nghiệp từ sản phẩm phục vụ người nông dân, trên con đường phát triển của mình, Công ty
TNHH Phát triển Công nghệ Khí sinh học Môi trường Xanh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng
họ, để mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Thanh Hương
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