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Press release 

Solvay thành lập nhà máy pha loãng và đóng gói sản 
phẩm Oxi Già (Hydrogen Peroxide) đầu tiên tại Việt 

Nam 

Brussels, ngày 19 tháng 6 năm 2020 --- Công ty TNHH Solvay Peroxides Vietnam 
bắt đầu vận hành nhà máy pha loãng và đóng gói Oxi già (Hydrogen Peroxides) 
tại Khu công nghiệp Phúc Long, tỉnh Long An, Việt Nam. Nhà máy được thiết kế 
với công suất 24,000 tấn/năm theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu 
trong nước trong ngành dệt và một số ngành khác.  

Đây là nhà máy công nghiệp đầu tiên của Tập đoàn Solvay tại Việt Nam, nhà 
máy được thiết kế và vận hành tuân thủ theo tiêu chuẩn về An toàn Sức khỏe 
và Môi trường của tập đoàn. Hydrogen Peroxide (Oxi Già) chất lượng cao được 
cung cấp bởi Solvay Peroxythai - nhà máy lớn nhất thế giới của chúng tôi tại 
Thái Lan, sau đó được nhà máy Solvay Peroxides Vietnam pha loãng và đóng gói 
theo yêu cầu của khách hàng trong nước. 

 «Theo Ông Suthichai – Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Solvay Peroxides 
Vietnam - Với nhà máy mới này, chúng tôi hướng tới mục tiêu để phục vụ cho 
khách hàng ở Việt Nam tốt hơn. Để hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế bền vững và 
xoay vòng, chúng tôi đã áp dụng hoạt động tái sử dụng bao bì đóng gói cho các 
nhà phân phối và khách hàng. Hoạt động này giúp khách hàng không phải quản 
lý những hoạt động ngoài lề như quản lý bao bì đã qua sử dụng. 

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI TWITTER @SOLVAYGROUP 

Về Solvay  

Solvay là một công ty khoa học sở hữu những công nghệ mang lại nhiều lợi ích 
cho cuộc sống hàng ngày. Với hơn 24,100 nhân viên ở 64 quốc gia, Solvay gắn 
kết con người, ý tưởng và các nguyên tố hóa học để phát minh những tiến bộ 
mới. Tập đoàn không ngừng tìm tòi để tạo ra những giá trị bền vững sẻ chia cho 
tất cả mọi người, đáng chú ý nhất là kế hoạch Solvay One Planet chú trọng vào 
ba yếu tố: bảo vệ bầu khí quyển, duy trì tài nguyên và cải thiện cuộc sống. Các 
giải pháp đổi mới của tập đoàn đã tạo ra những sản phẩm an toàn hơn, sạch hơn 
và bền vững hơn được dùng trong gia đình, thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng, 
máy bay, xe hơi, pin, thiết bị thông minh, ứng dụng chăm sóc sức khỏe, hệ thống 
lọc nước và không khí. Được thành lập vào năm 1863, Solvay hiện nay được xếp 
hạng trong top 3 các công ty trên toàn thế giới trong đa số lĩnh vực hoạt động 
và đạt doanh thu ròng năm 2019 là 10.2 tỷ Euro. Solvay được niêm yết trên sàn 
giao dịch Euronext Brussels (SOLB), Paris và Hoa Kỳ, nơi cổ phiếu (SOLVY) được 
giao dịch thông qua chương trình ADR cấp I. Tìm hiểu thêm tại www.solvay.com. 

https://twitter.com/SolvayGroup
http://www.solvay.com/


 

 
SOLVAY S.A. – Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 Brussels – Belgium – T: +32 (2) 264 21 11 – F: +32 (2) 264 30 61 
T.V.A. BE 0403 091 220 – Brussels, RPM 0403 091 220 – BNP Paribas Fortis IBAN BE 21 2100 0416 6103 – BIC GEBABEBB 
www.solvay.com 

Ngành Kinh doanh Toàn cầu SOLVAY PEROXIDES là nhà tiên phong về công 
nghệ & có thị trường rộng khắp toàn cầu. Cung cấp các tính năng như tẩy trắng, 
oxy hóa hoặc khử trùng, công ty sản xuất ra những sản phẩm tiên tiến và dịch 
vụ phù hợp cho các ngành công nghiệp bột giấy, hóa chất, thủy sản, thực phẩm, 
khai thác mỏ, xử lý nước thải, chăm sóc gia đình và dệt may. SOLVAY 
PEROXIDES điều hành 19 nhà máy tại Bắc và Nam Mỹ, châu Âu và Trung Đông, 
châu Á và châu Đại Dương. Nhà máy sản xuất Hydrogen Peroxide (Oxi Già) lớn 
nhất thế giới được đặt tại Map Ta Phut (Thái Lan). Với đối tác liên doanh 
Peróxidos do Brasil, Solvay Peroxides đang phát triển một khái niệm nhà máy 
mới, myH2O2®, được thiết kế & lắp đặt ngay tại khách hàng ở những khu vực 
xa xôi hẻo lánh. Năng lực đổi mới và nhắm đúng mục tiêu là hai điểm mạnh của 
Ngành Peroxides. 

Liên hệ kinh doanh 

Suthichai Srihawan 

Tổng Giám đốc Solvay Peroxides 
Vietnam 

+84 (72) 398 99 00  

Ngoc Han To 
 
Giám đốc Quốc gia Solvay Vietnam 
 
+84 8 38229515 

 

Liên hệ truyền thông 

Carole Berthelot 

Giám đốc truyền thông GBU Peroxides 

+32 485 56 95 66 

carole.berthelot@solvay.com 
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