
GIỚI THIỆU Nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển Công nghệ sinh học, 
nông nghiệp và môi trường của Việt Nam đồng thời phục vụ chiến lược 
quốc gia về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí 
hậu, MITECOM tự hào là đơn vị duy nhất vừa nghiên cứu quy trình công 
nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh, vừa nghiên cứu và chế tạo dây chuyền 
lên men.

Công ty Cổ phần 
Công nghệ Vi Sinh và 

Môi trường

DỰ ÁN

Tập huấn và hướng dẫn 
cách sử dụng chế phẩm 
EMIC trong việc tái sử 
dụng chất thải nông 
nghiệp thành phân ủ hữu 
cơ dùng trong canh tác 
nông nghiệp

Địa bàn dự án: Hà Giang, Yên Bái, Hải Dương, Cao Bằng, Nghệ An 
Bối cảnh ý tưởng:
Đất nông nghiệp cằn cỗi, năng suất thấp.
Theo tính toán của các nhà khoa học đốt 1ha (trung bình 7 tấn rơm rạ) sẽ phát thải 9,1 
tấn CO2; 798 kg khí CO 398 kg Các chất hữu cơ độc hại và 12 kg tro bụi. Việc đốt đồng 
còn tiêu diệt các loại côn trùng có ích, góp phần làm mất cân bằng sinh thái.

TẦM 
NHÌN

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực 
xử lý chất thải nông nghiệp, cung cấp dây 
chuyền thiết bị, công nghệ, chế phẩm vi 
sinh xử lý chất thải hữu cơ. Xây dựng công 
ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo 
dựng việc làm ổn định, môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, năng động, thu nhập cao 
cho toàn bộ cán bộ công nhân viên và trách 
nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

SỨ 
MỆNH

Nhân rộng công nghệ vi sinh ứng dụng 
hướng đến phát triển hệ sinh thái môi 
trường bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - Thay đổi nhận thức và hành vi canh tác nông nghiệp, giảm tác động 
biến đổi khí hậu.

- Giúp người dân hưởng đến phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ 
bền vững, đem lại lợi ích kinh tế cao hơn.

MỤC ĐÍCH DỰ ÁN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Tận dụng tối đa phế phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường không khí và nươc khi xử lý chất thải trồng trọt và chăn 
nuôi.

- Gia tăng độ màu mỡ, tơi xốp của đất, giúp tăng năng suất chất lượng và giảm mầm bệnh cho 
cây trồng.

- Các sản phẩm ứng dụng từ chế phẩm vi sinh EMIC là đầu vào thúc đẩy nền nông nghiệp hữu 
cơ bền vững, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp của người dân.

Thay đổi tập quán 
canh tác, bảo vệ môi trường01
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Tác động đến 
kinh tế tuần hoàn

Tác động tốt đến môi trường, 
chống biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ:
Website: http://mitecom.com/
Facebook: Mitecom - Chế phẩm Vi sinh EMIC
Địa chỉ: 86/97 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội

MỤC TIÊU DỰ ÁN

TÁC ĐỘNG DỰ ÁN


