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USA Pest Control là tập đoàn toàn cầu đến từ Mỹ với sứ mệnh “Bảo vệ con người. Nâng 
cao cuộc sống.”. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi có mặt trên 25 quốc gia với uy tín 
hơn 70 năm kinh nghiệm. Hệ thống mạng lưới mở rộng hàng ngày trên từng quốc gia 
giúp mỗi chuyên gia Kiểm soát côn trùng và Vệ sinh của chúng tôi ngày càng đến gần 
khách hàng hơn.

Chúng tôi bảo vệ con người khỏi những bệnh dịch do côn trùng, tình trạng vệ sinh kém 
gây ra hay những tai nạn có thể xảy ra tại nơi làm việc. Chúng tôi giúp nâng cao giá trị 
cuộc sống bằng những giải pháp an toàn cho sức khoẻ con người; hạnh phúc của mỗi 
gia đình và uy tín thương hiệu kinh doanh.

Chúng tôi tôn trọng kinh nghiệm của khách hàng bằng cách hành động đúng đắn để 
đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Bằng điều này, chúng tôi sẽ phát triển mối quan 
hệ bền vững như là một “đối tác kinh doanh” khi cung cấp giải pháp hiệu quả và sáng 
tạo cho Quý khách hàng.

Thay mặt tập thể nhân viên USA Pest Control Việt Nam, tôi xin gởi lời cám ơn chân thành 
vì sự tiếp tục tín nhiệm và tin tưởng vào chúng tôi.
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Trân trọng

Giám Đốc Điều Hành
John Anthony Brooks

KÍNH GỬI 
QUÝ KHÁCH HÀNG 

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ

Giải pháp kiểm soát côn trùng
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Thông tin liên hệ - USA Pest control

Trụ sở Hoa Kỳ : 2318 Parker Ave., Silver 
Spring, Maryland City , USA

Văn Phòng TP.HCM : Lầu 46 tháp tài chính 
Bitexco , số 2 Hải Triều, Quận 1, Phường Đa 
Kao, Quận 1, TP.HCM

Văn phòng Hà Nội : Tầng 13 tháp Hà Nội 
Tower , 49 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Hotline: 09.7474.1196

Email:  USA@dietcontrung.com.vn

Website:   www.dietcontrung.com .vn

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ
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Giới thiệu chung - USA Pest control

Được thành lập vào năm 1951, Công ty kiểm 
soát dịch hại Hoa Kỳ – Mỹ ( USA Pest Control )  
USA Pest Control là thương hiệu kiểm soát côn 
trùng hàng đầu thế giới. Hơn 70 năm kinh 
nghiệm toàn cầu giúp USA Pest Control trở 
thành một nhà cung cấp dịch vụ diệt mối và 
côn trùng chuyên nghiệp trên toàn cầu .

Trong quá trình phát triển 
USA Pest Control đã đạt được những thành tựu

USA 

Hơn 
70 năm  25 

Trụ sở 
tập đoàn

02
100 

Trụ sở tại Tp Hồ Chính 
Minh & Hà Nội

Nhân viên kĩ thuật 
trên cả nước 

Thế Giới Di Động , ViêtJet, FPT , Hưng Thịnh , 
VinGroup, EVN, Viettel, , Bách Hóa Xanh, 
Nutifood, Bitexco, TTC, NanoGen , SunGroup, 
Tiki , Shopee, Giao Hàng Nhanh 

Bao phủ toàn tuốc

Chuyển gia về kiểm soát côn trùng 
dịch hại với giải pháp hiệu quả, kiểm 
soát nhiều loại côn trùng khác nhau

Nhân sự toàn cầu
Áp dụng các công nghệ , máy móc, thiết 
bị tối tân hiện đại nhất thế giới.

công ty kiểm soát 
dịch hại lớn nhất 
toàn cầu

quốc gia
Mỹ . Canada , Anh , Pháp 
, Đức , Hà Lan , Nhật , 
Hàn , Singapore, 
Austrailia , Việt Nam …

kinh nghiệm
Hoạt động tại 

Hơn 7000 Top 5

VIỆT NAM 

Khách hàng tại Việt Nam
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Top 5

NV kế toán

p.  Kế toán

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Tổng giám đốc

Phó giám đốc Phó giám đốc

p. Quản lí vận hành

Bộ phận quản lí

NV kinh doanh Bộ phận 
tuyển dụng

Bộ phận quản lí
CL & ĐT

Bộ phận 
HC - NS - IT

Giám sát
công trình

NV marketing

Trợ lí/ Thư kí

Giám sát dịch vụ

Bộ phận dịch vụ

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận hỗ trợ

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kho
và cung ứng

Lái xe

Bộ phận 
marketing

Bộ phận 
phát triển dự án 

Bộ phận 
Quản lí tiện ích

p. kinh hoanh BĐS p. Vật tư - kỹ thuật

p. Kinh doanh p. HCNS p. Kinh doanh

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ



p.  Kế toán
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Là công ty diệt côn trùng hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng như hơn 25 
quốc gia khác trên thế giới. Chúng tôi luôn có một đội ngũ các nhà 
khoa học ngày đêm nghiên cứu và cải tiến không ngừng các sản 
phẩm và dịch vụ. Vì thể mà quý khách hàng luôn hài lòng về dịch 
vụ của USA Pest Control và đánh giá đạt chuẩn 5 sao trên Google.

Các cơ sở hải ngoại của USA Pest Control

TOP 5 toàn cầu HƠN 70 NĂM  
     kinh nghiệm 

Châu Âu

Anh

Pháp

Đức

Ý

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ
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Nhãn hiệu nổi tiếng
Việt Nam 2019,2020

Công ty niêm yết tốt
nhất Việt Nam 2013

Doanh nghiệp vừa và
nhỏ khu vực Châu Á

Thương hiệu của Giải thưởng
Sao vàng Đất Việt 2013

TOP

50
TOP

50
TOP

200

TOP

100

  

 
PRESENTED TO: 

CERTIFIED MEMBER 2015-2016 

 

USA Pest Control Company

Đạt chứng chỉ quản lý chất lượng
 ISO 9001:2000 BVQIUKAS/ANSI-RAB

Thành viên tổ chức Kiểm soát Dịch hại NPMA - Hoa Kỳ
Điều phối viên dự án khử trùng bảo vệ tầng Ozone của Liên Hiệp Quốc

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ



Chứng nhận - USA Pest control
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Nhân sự

Công ty USA Pest Control là một doanh nghiệp hoạt động 
chuyên sâu về lĩnh vực dịch vụ quản lý và bảo trì bất động sản. 
Do vậy nguồn nhân lực của chúng tôi là một đội ngũ cán bộ 
quản lý và nhân viên được đào tạo bài bản, chính quy có nhiều 
năm kinh nghiệm và năng lực trong các lĩnh vực tư vấn, quản 
lý.., các chuyên gia từ Hoa Kỳ.

Toàn bộ nhân viên đều được đào tạo cơ bản,
đào tạo định kỳ, thường xuyên các nghiệp vụ sau:

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phổ thông cho 
các dịch vụ như an ninh, vệ sinh cũng được 
chọn lọc và đào tạo kỹ càng. Toàn bộ các 
nhân viên đều trong độ tuổi lao động.

Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Kỹ năng về an toàn lao động Kỹ năng ứng phó phòng ngừa rủi ro
và các tình huống khẩn cấp

Kỹ năng chuyên môn

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ



Phun sương Phương tồn lưu Phun cao áp 
khoác vai Phun khói
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Đội ngũ kỹ thuật viên đào tạo chuyên nghiệp 

Trang thiết bị hiện đại 

Kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn sâu 

Tất cả nhân viên kỹ thuật thực hiện dịch vụ đều mặc đồng phục 
, đeo thẻ định danh của Công ty, mang đầy đủ đồ bảo hộ lao 
động và được USA Pest Control đào tạo cấp chứng chỉ trước khi 
tiến hành dịch vụ

Tât cả kỹ thuật viên của chúng tôi đều được đào tạo và đạt chứng chỉ
Sử dụng hóa chất an toàn được cấp bởi USA Pest Control

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ
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Trang thiết    

Thiết  bị kiểm soát côn trùng 

Máy 
cao áp 
khoác 
vai 
M1200 
 

Máy 
phun 
sương 
cực mịn 

 Máy phun khói EV035  Máy phun khói  AF35 

Bình 
phun tay 

Đèn bẫy 
côn trùng 
Luminos 3 

Đèn bẫy 
côn trùng 
Luminos 
Sapphire 

Đèn bẫy 
côn trùng 
Luminos 1 

Đèn bẫy 
côn trùng 
Luminos 
Cento 

Đèn bẫy 
côn trùng 
Arua 

Đèn bẫy 
muỗi 
Mosclean 

Trang thiết bị hiện đại 

Thiết bị kiểm soát côn trùng  

  

Trang thiết bị chuyên dụng hiện đại 

Trang thiết bị chuyên dụng hiện đại 

Thiết bị kiểm soát chuột 

Trạm bả chuột an toàn 
 

Hộp bẫy keo, bẫy keo bên 
trong 
 

Trạm bẫy chuột bằng kim 
loại 

Hộp bẫy rắn 
 
 
Dụng cụ bắt rắn 

Thiết bị kiểm soát mối 

Máy dò mối hiện đại 
Termatrac T3i với 3 chế độ 
dò thông minh: Chuyển 
động, nhiệt độ, độ ẩm 

Hệ thống trạm theo dõi xử lý 
mối dưới đất bằng bả ức chế 
sinh trưởng IG-Xterm  

Hệ thống trạm xử lý mối trên 
mặt đất bằng bả ức chế sinh 
trưởng 
AG-Xterm  

Thiết bị kiểm soát mối

Thiết bị kiểm soát chuột

Thiết bị kiểm soát chuột và mối

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ



15��

USA PEST CONTROL giải pháp 
kiểm soát 
Chuyên gia kiểm soát kiểm tra chính xác nguyên nhân 
môi trường khu vực làm phát sinh côn trùng và nằm rõ 
chủng loại, nơi trú ẩn, chu kỳ sinh trưởng của từng loại 
côn trùng phát sinh, cung cấp giải pháp kiểm soát tích 
hợp, phú hợp 1:1 nhằm giải quyết vấn đề côn trùng. 
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Đặc tính côn trùng 

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ
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Dịch vụ kiểm soát côn trùng của USA Pest Control là dịch vụ giải pháp tiên tiến ngăn chặn côn trùng gây hại như 
chuột, gián, kiến, ruồi, bướm,... gây ra thiệt hại về kinh tế và vệ sinh cho các công ty, nhà hàng, nhà gia đình.

Với các giải pháp kiểm soát phù hợp mang tính khoa học, USA Pest Control thực hiện chặn đứng đường phát 
sinh và xâm nhập của côn trùng nhằm đem đến không gian sinh hoạt sạch sẽ cho khách hàng .

Các tư vấn dịch vụ kiểm soát côn trùng của USA Pest Control trực tiếp đến gặp khách hàng để kiểm tra nắm 
bắt nguyên nhân phát sinh côn trùng, sau đó thực hiện đẩy lùi loại con trùng gây hại, thực hiện ngăn chặn tái 
phát sau khi đẩy lùi, đưa ra giải pháp kiểm soát phù hợp với từng loại côn trùng cần kiểm soát

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ
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USA Pest Control

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ
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Ngày lắp đặt  

Ghi chép

Số lượng 
dính bẫy 

���������������

Ngày lắp đặt 

Ghi chép

Số lượng 
dính bẫy 

Giải pháo kiểm soát côn trùng phù hợp của USA Pest Control cung cấp dịch vụ bởi các chuyên gia tư vấn dịch vụ
được đào tạo chuyên môn, có hệ thống sử thuốc phù hợp, với trên 300 loại thuốc Bio và các phương pháp kỹ 
thuậ khảo sát môi trường

hợp được USA Pest Control tự nghiên cứu phát triển

19Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ



MUỖI

Phun khói khu vực lùm cây 
xung quanh hay các hệ thống 
cống rãnh thoát nước để xử 
lý muỗi trưởng thành. 
Biện pháp phun sương cực 
mịn được áp dụng cho các 
khu vực bên trong tòa nhà. 
Hóa chất đặc trị để xử lý 
loăng quang tại các khu vực 
nước tù đọng sẽ được áp 
dụng để loại bỏ nơi sinh sản 
của muỗi. 

RUỒI

Phương pháp phun hạ gục 
được sử dụng tại những khu 
vực quy cơ cao,những khu 
vực nguồn thức ăn, trú ngụ 
thu hút ruồi tấn công từ xa 
vào. 
Phương pháp phun sương 
cực mịn được sử dụng để 
kiểm soát ruồi tại không gian 
bên trong khi ruồi phát sinh 
mạnh. 
Đặc biệt các đèn bẫy côn 
trùng dạng bảng keo dính an 
toàn vệ sinh được lắp đặt tại 
những vị trí thích hợp để 
kiểm soát ruồi hiệu quả.  

Phương pháp  kiểm soát 

Phun cao áp khu 
vực  xung quanh 
bên ngoài vườn  

cây, bụi cỏ… 

Phun khói vào hệ 
thống cống rãnh, 
các bụi cây xung 
quanh bên ngoài 

(nếu cần ) 
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KIẾN VÀ GIÁN

Phương pháp phun bề mặt hạ 
gục được áp dụng cho các 
khu vực có nguy cơ cao như: 
khu vực bể phốt, lỗ thoát sàn 
trong nhà vệ sinh, các trục 
đường dây kỹ thuật, bếp 
nấu,tủ bếp, trần giả, phào 
chân tường… 
Các loại hóa chất tồn lưu an 
toàn và hiệu quả được sử 
dụng để kiểm soát các loài 
trên.  
Hóa chất được luôn chuyển 
sử dụng để đạt hiệu quả kiểm 
soát cao và liên tục. 

Phương pháp  kiểm soát 

Phun hạ gục, phun tồn 
lưu   chân tường  bên 

trong 

Kiểm soát kiến, gián đức bằng bả 
gel (nếu cần) 

Phun hạ gục, phun tồn lưu 
chân tường bên trong

Phương pháp kiểm soát

Phun cao áp khu vực 
xung quanh bên 

vườn cây, bụi cỏ,..

Phun khói vào hệ 
thống cống rãnh, các 
bụi cây xung quanh 

bên ngoài ( nếu cần )

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ



Thiết bị tự hào với lực bẫy bắt mạnh mẽ, sử dụng 
bóng đèn chuyên dụng của chúng tôi được phát 
triển thông qua nhiều thử nghiệm đa dạng tại 
phòng nghiên cứu lỹ thuật IPM USA Pest Control

Biểu đồ so sánh bầy đèn côn trùng của USA Pest 
Control với bẫy đèn côn trùng của công ty khác 

Thực hiện kiểm tra với cùng lượng cá thể côn trùng bay 
và đo thời gian bẫu bắt, kết quả cho thất thiết bị của 
USA Pest Control bẫy bắt nhanh hơn gấp 4 lần so với 
thiết bị của công ty khác 

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ 21



 

Giải pháp xử lý chuột của USA Pest Control

22Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ



SƠ ĐỒ BẪY CHUỘT IPM - IPM trap map 

Kho 1 Kho 2 Kho 3 

Hàng 
 rào  

Nhà 
xưởng   Facility 

Fence  
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Chuột

 phát triển hệ thống các trạm an 
toàn để đặt bả kiểm soát chuột bên trong, 
đáp ứng các �êu chuẩn an toàn đối với 
khu vực công nghiệp, thương mại và dịch 
vụ. 
Trạm bả chuột an toàn (TRBS - Tamper
ResistanceBait Station) được chế tạo bởi 
loại nhựa cứng với thiết kế bên trong phù 
hợp với tập �nh và thói quen của loài 
chuột. Trạm bả luôn được khóa để đảm 
bảo an toàn. Các trạm được gắn cố định và 
luôn có biển cảnh báo đi kèm. Hệ thống 
trạm bả đặt bên ngoài hàng rào và chân 
tường ngoài tạo hàng rào ngăn chuột tấn 
công vào trong. 
Khu vực phía bên trong,  sử dụng 
các trạm bẫy keo, hộp sắt hoặc bẫy lồng 
để kiểm soát. 

Lợi ích của TRBS

Trong quá trình dịch vụ, các trạm bả luôn được kiểm tra để đảm 
bảo các trạm không bị vỡ, mất. Bổ sung thay thế ngay khi cần 

Hiệu quả cao 
Trạm bả thiết ké theo tập �nh của chuột khiến chúng cảm thấy an 
toàn và dễ dàng tấn công vào trong trạm hơn. 
Theo dõi liên tục và thường xuyên 
Các trạm bả được duy trì 24/24 để kiểm soát liên tục và thường 
xuyên.  
Các số liệu bả �êu hao hay các dấu hiệu chuột tấn công được ghi 
nhận sẽ cng cấp bảng đánh giá và phân �ch �nh trạng chuột theo 
thời gian. 

Trạm bả chuột an toàn 
(TRBS) 

Biển cảnh báo         
   

Hộp bẫy chuột Hộp bẫy chuột 
bằng kim loại

An tâm
Các trạm bả cố đinh và khóa tránh được việc di chuyển hay làm rơi
bả ra ngoài, hay sự tiếp cận với bả bên trong 

Đảm bảo an toàn

Hiệu quả cao

Theo dõi liên tục và thường xuyên

Phương pháp kiểm soát

Facility

Fence

USA Pest Control phát triển hệ thống các 
trạm an toàn để đặt bả kiểm soát chuột 
bên trong, đáp ứng các tiêu chuẩn an 
toàn đối với khu vực công nghiệp, thương 
mại và dịch vụ. 

Hồ sơ năng lực Công ty kiểm soát dịch hại Hoa Kỳ



Khách hàng toàn cầu

Khách hàng tại Việt Nam
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Một số hình ảnh công tác
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Một số hình ảnh thực tế
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USA Pest Control hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của khách hàng 
bằng việc đảm bảo cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, với 
chất lượng vượt trội.

 Hotline: 09.7474.1196

Email:  USA@dietcontrung.com.vn

Website:   www.dietcontrung.com.vn

Hồi đáp trong 2 giờ
Hành động trong 24 giờ

Chính sách 24/24 của chúng 
tôi giúp khách hàng giải 
quyết nhanh chóng vấn đề 
và mang lại sự an tâm thoải 
mái cho quý vị.


