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THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi tên miền website của Công ty 

 
Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được đổi tên từ Công ty Cổ Phần 

Môi trường đô thị Quy Nhơn ngày 16/11/2020. Công ty chuyên hoạt động trong 
các lĩnh vực quét, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý, 
vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; quản lý nghĩa trang và dịch vụ 
mai táng; cứu hộ trên bãi biển; quản lý khu neo đậu tàu thuyền; hút hầm cầu; 
thực hiện các dịch vụ vệ sinh cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện. 

Hiện nay, website của Công ty đã được thay đổi. Nhằm đảm bảo thuận tiện 
cho việc theo dõi thông tin, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định trân trọng 
thông báo về việc thay đổi tên miền website cụ thể như sau:  

- Tên miền website cũ: http://www.mtdtquynhon.com.vn 

- Tên miền website mới: https://www.moitruongbinhdinh.vn 

Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh Bình Định; 
- UBND TP. Quy Nhơn; 
- Các phòng, ban, UBND phường, xã TP. Quy Nhơn; 
- Hiệp hội Môi trường đô thị và KCN Việt Nam; 
- Hội MTĐT&KCN KV miền Trung và Tây Nguyên; 
- Các đối tác và khách hàng của Công ty; 
- Hội đồng quản trị Công ty; 
- Ban Điều hành Công ty; 
- Ban Kiểm soát Công ty; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH HĐQT 

Nguyễn Tấn Nghĩa 
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