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VỀ CHÚNG TÔI
Chào mừng bạn đến Vietnam Pest Control
Là chuyên gia hàng đầu về Kiểm soát côn trùng và sinh vật gây hại, Vietnam 
Pest Control  tận tâm đáp ứng các nhu cầu kiểm soát các loài vật gây hại của 
khách hàng hộ gia đình, khách hàng thương mại và công nghiệp. Với hơn 10 
năm hoạt động và sự ưu việt trên toàn quốc gia, Vietnam Pest Control cam kết 
bảo đảm bảo vệ đầy đủ cho doanh nghiệp hay gia đình bạn thông qua một loạt 
giải pháp tiên tiến an toàn, đáp ứng nhanh và hiệu quả.

Về khoa học 
Quá trình kiểm soát, giải pháp và công cụ tại Vietnam Pest Control được hậu 
thuẫn bởi khoa học. Vì vậy, chúng tôi phải nghiên cứu côn trùng, các nhà hóa 
học, sinh học động vật hoang dã, và vi sinh học đào tạo nhân viên để giữ cho 
chúng tôi với các nghiên cứu mới nhất về công nghệ vì vậy chúng tôi có thể xử 
lý vấn đề côn trùng của bạn.

Về nghiên cứu
Chúng tôi hợp tác với các nhà nghiên cứu tốt nhất và các ban ngành côn trùng 
học trên cả nước vì vậy chúng tôi ở lại ở trên cùng của lĩnh vực của chúng tôi. 
Cho dù đó là hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu côn trùng chúng 
tôi làm việc tốt nhất để tìm hiểu về côn trùng vì vậy chúng tôi có thể giữ chúng ở 
vị trí của họ.

Về công nghệ 
Tại Vietnam Pest Control của chúng tôi sử dụng mới nhất (và thú vị nhất) khoa 
học và công nghệ sẵn có để giải quyết các vấn đề côn trùng và kiểm soát 
Chuột của bạn kể cả máy đo độ ẩm, máy ảnh ống nhòm, máy hút bụi công suất 
lớn, đèn UV, và hệ thống phát hiện mối. Những công cụ này cung cấp cho Viet 
nam Pest control của bạn một lợi thế hơn các công ty kiểm soát côn trùng.

Tập huấn đào tạo
Chúng tôi tự hào cung cấp tất cả các kỹ thuật viên cao cấp của chúng tôi với 
việc đào tạo nhân viên các khu công nghiệp,nhà máy, trường học… có thể kiểm 
soát, phát hiện, xử lý cơ bản để hạn chế thiệt hại khi tất cả đã đi quá xa hơn.
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- Sử dụng các loại thuốc tuyệt đối an toàn với con 
người và môi trường xung quanh, các loại thuốc sử 
dụng đều có thông số rõ ràng, giấy phép bộ y tế cấp.

- Tư vấn các giải pháp riêng biệt thích nghi với khách 
hàng khó tính nhất.

- Đội ngũ kỹ sư và chuyên viên chất lượng cao.
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Ưu Điểm Nổi Bật tại Vietnam Pest Control 

Mục tiêu hướng tới tại Vietnam Pest Control

Phương châm hành động Vietnam Pest 
Control

- Trở thành Chuyên gia đầu nhành về kiểm soát côn trùng gây hại tại 
Việt  Nam và khu vực.

- Chất lượng đánh giá bằng  hiệu quả .

- An toàn và chi phí thấp

- Hướng tới một công nghệ sinh học mang lại 
môi trường xanh

- Cam kết chuyên môn Vietnam Pest Control

- Diệt tận gốc tất cả các loại côn trùng và động 
vật gây hại.

- Các loại thuốc sử dụng được cấp phép an 
toàn tuyệt đối

- Chế độ bảo hành bảo trì định kỳ nhanh nhất
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CÁC LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI

Mối là "kẻ hủy diệt thầm lặng" bởi vì 
chúng có thể bí mật ẩn náu và phát 
triển mạnh trong nhà hoặc sân 
vườn, chúng chỉ có ở vùng nhiệt đới, 
cận nhiệt đới. Nói như vậy, hầu như 
tất cả các vùng, miền có người sinh 
sống trên đất Việt Nam thì nơi nào 
cũng có mối và nhà cửa ở vùng 
nào cũng có thể bị mối gây hại.

MỐI



MUỖI

 Chúng thường  sống ở  những  nơi ao 
hồ,  nước đọng hay những nơi cây cỏ 
rậm rạp. Chỉ muỗi cái hút máu người 
và vật nuôi như heo, trâu, bò, ngựa, 
dê, gà, vịt, cút, ngan, ngỗng, nai,  thỏ 

kể cả  rắn,  thằn  lằn, ếch nhái…để  cung cấp dinh dưỡng cho trứng. Con  đực  sống nhờ 
mật hoa và nhựa cây.

GIEO RẮC CHẾT CHÓC CHO NHÂN LOẠI

ChuộtChuột lỗi kiếp sợ!

   Chuột là loại động vật gặm nhấm, răng luôn mọc và 
không hạn chế độ dài.
    Là loại động vật có tính đa nghi rất cao và rất dễ nhờn 
thuốc.
   Chuột thường sống thành bầy đàn để đi kiếm ăn. Khi đi 
kiếm thức ăn, chúng đi theo những lối mòn nhất định.
     Mỗi cặp chuột bố mẹ trong thời gian 13 tháng (kể 
từ khi trưởng thành) có thể cho ra đời 2000 chuột 
con.
    Chuột có thể cắn phá bất kỳ thứ gì, cho dù thứ đó 
không phải là thức ăn của chúng (một phần là để 
làm mòn bớt răng vì răng chuột mọc rất nhanh).
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VẤN NẠN TOÀN CẦU

KIẾN
Kiến là loài côn trùng sống cộng sinh rất 
thành công. Thân chia làm 3 phần đầu, 
ngực và bụng. Ngực có 3 đôi chân và  
cánh, ngay  trước bụng là cuống. Kiến có 
hàm trên với nhiều tính năng như nắm, xé 
và cắt… gây bệnh của loài gồm kiết lỵ, 
thương hàn, tiêu chảy.

Ruồi nhà có màu xám, dài  6 - 9 mm 
với 4 viền đen ở ngực. Ruồi thường 
bám đậu ở góc, dây, sào, tường, 
trần… nơi kín gió. Chất thải, xác súc 
vật, phân, rác, máu, mủ, chất nôn 
ói… là thức ăn ưa thích của ruồi. 

Ruồi gây nhiều dịch tả, bệnh lây 
truyền theo mùa, dich tả... 

RUỒI

Chu trình phát triển của kiến

GÂY NHIỀU PHIỀN HÀ CHO CỘNG ĐỒNG



Gián  là một  trong  những  nhóm côn  
trùng  dễ  thích  nghi  và  phát triển nhất, 
có 4000 loài khác nhau. Chúng  có  thể  
sống  ở  môi  trường  khắc nghiệt,  có  thể  
sống  1  tháng  không  ăn,  2 tuần  không  
uống. Gián có thể chạy 3 dặm một giờ 
và giữ hơi thở  trong  40  phút.  Khả  năng  
sinh  sản nhanh mỗi gián sinh ra 150 con 
mỗi năm. 

Tại Việt nam xuất hiện nhiều gián lạ hay gọi là 
Gián Đức hoặc gián Tây. 
Rất khó kiểm soát, khó tự diệt bằng hóa chất 
thường dùng.
Loài gây dịch bệnh và mùi khó chịu.
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GIÁNPHÁT TÁN HÔI HÁM VÀ BỆNH TẬT

MỌTKẺ THÙ CỦA MỌI LOẠI HẠT

Mọt là  bọ cánh cứng. Hầu hết thuộc về 
gia đình. Có nhiều loài trong họ này hơn 
trong bất kỳ nhóm bọ cánh cứng khác. 
Các nhà khoa học ước tính rằng có hơn 
1.000 loài mọt.
Tại Việt Nam Mọt gây hại chủ yếu là gỗ 
chất lượng thấp sau một thời gian sử 
dụng thường bị Mọt tấn công và thực 
phẩm Ngô, Khoai, Gạo ...
Thiệt hại hàng năm một thống kê đáng 
đề cập.
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GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ

Kiểm Soát mối tại Vietnam Pest Control

Vietnam Pest Control  Đưa ra Chương Trình xử lý Mối hiệu quả cho từng nhu cầu và 
các trường hợp khác nhau.
Thật may mắn là chúng tôi luôn theo kịp với công nghệ kiểm soát côn trùng dịch hại 
mới nhất, tạo ra những tiến bộ to lớn trong những năm gần đây.

MỐI  Xử lý diệt mối 

Diệt mối bằng bả truyền thống.

Diệt mối bằng bả sinh học hiện đại.

Diệt mối bằng nấm bạch kim lây nghiễm.

Định kỳ theo dõi các hoạt động của tổ mối. 
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MỐI  Xử lý Phòng chống mối trước công trình

MỐI Xử lý mối sau cải tạo công trình

Tạo hàng rào phòng chống Mối bao 
bọc nền móng toàn công trình.

Tạo hàng rào hóa chất nằm ngang 
bao phử toàn bề mặt công trình.

Dò tìm mối bằng kinh nghiệm và máy chuyên dụng.

Khoan xung quanh công trình tạo hàng rào và bơm hóa chất.

Mối sẽ bị ngăn lại từ bên ngoài 
khi xâm hại công trình.
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Kiểm soát toàn diện các côn trùng gây hại
KIỂM SOÁT RUỒI

Ruồi có thể là sự phiền toái khi nó bay xung 
quanh nhà nhất là với số lượng lớn. Tuy nhiên, 
một số loài ruồi còn gây ra mối nguy hại cho 
sức khỏe.
Chúng tôi thông báo rằng toàn bộ Ruồi đã 
được kiểm soát bằng bẫy, xử lý hóa chất, xử lý 
môi trường xung quanh và đảm bảo rằng sẽ có 
một lộ trình kiểm soát dài hạn cho dịch vụ của 
chúng tôi.

KIỂM SOÁT KIẾN

Bạn có thể ngăn chặn Kiến đi vào nhà bạn bằng cách dán các điểm đi vào như 
các vết nứt và kẻ hở ở cửa đi và khung cửa sổ. Kỹ thuật viên tại Vietnam Pest Con-
trol hiểu tập quán của từng loài và nói rằng Kiếm có nhiều loại thuốc diệt hiệu quả 
nhằm xử lý và tạo sự yên tâm rằng vấn đề đã được xử lý triệt để.

Giải pháp thường được lựa chọn để tiêu diệt loài 
côn trùng này là phun xịt thuốc để tiêu diệt chúng. 
Tuy nhiên, cách thức này lại gây ra nhiều đe dọa 
cho sức khỏe con người và vật nuôi, không những 
thế gián còn rất dễ bị nhờn thuốc
Vietnam Pest Control làm Gián không thể xuất hiện 
trong nhà với các sản phẩm độc quyền như lây 
nghiễm hệ thống bằng bả không độc hại nhằm vào 
các khe hở mà gián trốn.

KIỂM SOÁT GIÁN
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KIỂM SOÁT MUỖI

KIỂM SOÁT CHUỘT

Giải pháp kiểm soát chuột tại Vietnam Pest Control.

Thật không may vị trí của đơn vị hay hộ gia đình bạn chuột đã ghé thăm, chúng tôi sẽ 
thay bạn mời những người khách thông minh này ra khỏi khu vực đã ghé thăm.
    Chương trình khảo sát độc lập toàn diện cho các khu công nghiệp, nhà máy, khu 
chế xuất, nhà hàng, quán bar, hộ gia đình, công sở…
    Lên kế hoạch cho dự án kiểm soát chuột chi tiết báo cáo bằng văn bản.
Bằng công nghệ tiên tiến chúng tôi sẽ lên thưc đơn không mong muốn dành cho loài.
    Đảm bảo rằng chuột luôn được kiểm soát với chuyên môn chúng tôi, rằng bạn đã 
hài lòng.
    Thật may mắn chúng tôi rất am hiểu loài và am tường vị trí bản đồ từng loài chi tiết.

Kiểm soát Muỗi: Lập biện pháp đối xử với muỗi 

Tại các trường mầm non, trường học, khu công nghiệp nhà máy, hộ gia đình Các 
chuyên gia kỹ thuật Vietnam Pest Control hiểu rõ cần lên một phác đồ điều trị muỗi 
tức thời và giải pháp dài lâu với mỗi môi trường nhất định . 
    Cung cấp các khuyến nghị để loại trừ muỗi tức thời.
    Cung cấp các khuyến nghị về quản lý thực vật. Điều này là quan trọng vì nhiều loại 
muỗi còn lại trong thảm thực vật xung quanh nhà vào ban ngày.

Một số sử dụng sản phẩm hóa học có thể cần thiết để điều trị muỗi bao gồm: 

     Áp dụng thuốc chuyên dụng  để cho cây cối muỗi trưởng thành sử dụng cho các 
khu vực mái che.
    Áp dụng điều hòa sinh trưởng côn trùng ngăn chặn sự phát triển muỗi trong môi 
trường.
     Áp dụng các sản phẩm thuốc vi sinh vật gây tử vong muỗi trong môi trường nước 
của sinh sản muỗi.
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TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

Chính vì khách hàng đã phải trả tiền cho sản phẩm hay dịch vụ của Vietnam Pest Con-
trol. Chúng tôi phải cho bạn biết được lợi ích quyền lợi của khách hàng.

Phát triển lợi ích bền vững

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, 
Vietnam Pest Control luôn hướng tới phát triển lợi ích 
bền vững cho khách hàng. Từ khi thành lập đến nay, 
Vietnam Pest Control đã xây dựng một hệ thống phục 
vụ khách hàng trải rộng trên toàn quốc.

Chiến lược đầu tư dài hạn cũng tiếp tục phản ánh mạnh 
mẽ cam kết kinh doanh lâu dài và bền vững của chúng 
tôi tại Việt Nam. Nhiều năm qua, Vietnam Pest Control đã 
liên tục có những chương trình hợp tác tích cực với khách 
hàng mong muốn có một cuộc sống tốt hơn trong tương 
lai.

Cung cấp các sản phầm và dịch vụ đúng với thỏa thuận với khách hàng

Thái độ phục vụ khách hàng.

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
đúng với chất lượng được mô tả.

"Uy Tín - Tận Tâm - Nâng tầm dịch vụ" đó là tôn chỉ hoạt 
động của Vietnam Pest Control



KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM 

LIÊN MINH HỢP TÁC XA 
VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG 
VIỆT NAM 

THÔNG TẤN XA VIỆT NAM

VIỆN GIA LIỄU VIỆT NAM CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1AGRIBANK MỸ ĐÌNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
 HÀ NỘI

BỆNH VIỆN BẠCH MAI CÔNG TY THIÊN SƯ VIỆT NAM
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Cam kết giá cạnh tranh
Cam kết cung cấp sản phầm và dịch vụ có giá cạnh tranh nhất trên toàn quốc. Chỉ cần 
bạn cung cấp thông tin đầy đủ về giá cả sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tương xứng với 
sản phẩm dịch vụ của chúng tôi với mức giá rẻ hơn. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho 
bạn một mức giá cạnh tranh.

Cam kết chỉ nhận những gì mình đáng được hưởng
Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp 
không đảm bảo chất lượng hoặc không đúng với quảng cáo đưa ra. Chúng tôi chỉ nhận 
những gì mình đáng được hưởng khi mang lại lợi ích cho Quý khách hàng.

Luôn giữ đạo đức nghề nghiệp
Đạo đức nghề nghiệp được đo bằng thái độ phục vụ tận tụy, bằng năng suất lao động cao, 
bằng sự tuân thủ triệt để những quy tắc hành vi và hành động trong nghề nghiệp v.v…

Luôn giữ đạo đức nghề nghiệp
Đạo  đức nghề nghiệp được đo bằng thái độ phục vụ tận tụy, bằng năng suất lao động cao, 
bằng sự tuân thủ triệt để những quy tắc hành vi và hành động trong nghề nghiệp v.v…
Luôn luôn có năng suất lao động cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Toàn tâm, toàn ý đối với công việc nghề nghiệp.
Hết lòng vì khách hàng, đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết

Toàn thể đội ngũ nhân viên cam kết:
- Luôn luôn trau dồi nghiệp vụ.
- Luôn luôn cập nhật và học hỏi các công nghệ mới.
- Sử dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến để áp dụng cho công việc. Là chuyên gia kiểm 
soát côn trùng gây hại, nhiều kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến nhất với dịch vụ chất lượng 
mang lại là hoàn hảo.

Chúng tôi đang không hài lòng Cho đến khi bạn hài lòng.
Sự hài lòng của bạn là mục tiêu của chúng tôi. Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng, chúng tôi 
sẽ làm việc với bạn cho đến khi bạn thỏa mãn. Nếu côn trùng trở lại giữa phương pháp điều 
trị, Viet nam Pest control.,LTD  của bạn sẽ trở lại và hoàn toàn nói không  với phí phụ thêm. Và 
nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề côn trùng của bạn, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền và 
điều đó không có trong môi trường chuyên nghiệp của chúng tôi.
dịch vụ thanh toán cuối cùng của bạn miễn là bạn là một khách hàng hài lòng. Quan trọng 
hơn, bạn có thể gọi Viet nam Pest control.,LTD  bất cứ lúc nào bạn có một vấn đề và chúng 
tôi sẽ làm việc để giải quyết nó.
Chúng tôi đang nghiêm túc về các công cụ, giải pháp của chúng tôi!

CAM KẾT

BẢO VỆ BẠN TOÀN DIỆN
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