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Ð/C: LÊ HẢI NAM
( Chủ tịch HÐQT)

ThuongLong JSC

Kính thưa quý khách hàng !

Tăng cường hợp tác, hướng đến thành công

THƯ NGỎ

CHỦ TỊCH HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

 Thay mặt Lãnh đạo Công ty cổ phần Thượng Long, Chủ tịch 
hội đồng quản trị Công ty xin gửi đến Quý khách hàng, Quý đối tác lời 
chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
 Công ty cổ phần thượng Long được thành lập năm 2009, Người 
sáng lập ra Công ty đã có trải nghiệm, kinh nghiệm nhiều năm trong 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD, Bê tông thương phẩm, Cấu kiện 
bê tông đúc sẵn, Gạch không nung, Xây dựng Công trình, Tư vấn thiết 
kế các Công trình xây dựng, giao thông.
 Cùng với việc tìm hiểu, nghiên cứu phân tích thị trường, 
nên ngay từ khi thành lập với các ngành nghề Kinh doanh chính:
- Sản xuất Bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch Cao. 
- Sản xuất Gạch không nung (Block), Ngói màu các loại.
- Bến cảng bốc xếp, Kinh doanh VLXD.
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Tư vấn thiết kế các Công trình xây dựng giao thông.
- Xây dựng các Công trình dân dụng, Công nghiệp.
- Khoan ép cọc, xử lý nền móng, xây dựng Công trình.
 Công ty CP Thượng Long đã có chỗ đứng trên thị trường trong 
lĩnh vực Sản xuất và cung cấp Bê tông thương phẩm, Gạch không 
nung (block), cung cấp vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế các Công 
trình giao thông. Công ty chúng tôi được biết đến với thương hiệu "BÊ 
TÔNG SÔNG HỒNG" – "gạch không nung SÔNG HỒNG", là nhà 
cung cấp Bê tông thương phẩm, Gạch không nung hàng đầu trong 
tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các vùng lân cận.
 Cam kết của Chúng tôi với quý khách hàng: “Chất lượng hoàn 
hảo – Thời gian đảm bảo – Khối lượng đầy đủ – Giá cả hợp lý”
 Công ty cổ phần Thượng Long Trân trọng và mong nhận được 
sự hợp tác của Quý Khách hàng!

Trân trọng !
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THÔNG TIN PHÁP LÝ

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỢNG LONG

TÊN VIẾT TẮT: THƯỢNG LONG., JSC

TÊN TIẾNG ANH: THUONG LONG JOINT STOCK COMPANY

MÃ SỐ THUẾ: 2600636915

NĂM THÀNH LẬP: Thành lập ngày 04 tháng 09 năm 2009
VỐN ÐIỀU LỆ: 25.000.000.000 đồng
NGƯỜI ÐẠI DIỆN: Ông Nguyễn Văn Lưu           Chức vụ: Giám đốc

GIẤY CHỨNG NHẬN ÐKKD: Ðăng ký thay đổi lần 2 ngày 12 tháng 10 năm 2011

TRỤ SỞ CHÍNH: Khu Phong Vân B - xã Cao Xá - huyện Lâm Thao - 
tỉnh Phú Thọ

Ðiện thoại : 0210.3.780.841
Fax  : 0210.3.940.398
Hotline : 0912.609.760   Hoặc: 0989.147.470
Mail  : congtycpthuonglong@gmail.com
Website : www.betongsonghong.com.vn  

CÁC ÐƠN VỊ, CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỢNG LONG

Trụ sở chính: Trạm trộn 90m3/h 
- Nhà máy Gạch không nung
Ðịa chỉ: Khu Phong Vân B -
xã Cao Xá - huyện Lâm Thao - 
tỉnh Phú Thọ
Ðiện thoại: 0210.3.780.841 
Fax: 0210.3.940.398

Tại TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: 
Trạm trộn Bê tông – Nhà máy 
sản xuất cấu kiện bê tông đúc 
sẵn.
Ðịa chỉ: Ngõ 49 đường Hùng 
Vương - P. Hội Hợp - TP. Vĩnh 
Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
Ðiện thoại: 0211.3.723.902 
Fax: 0211.3.723.902

Tại TP. Việt Trì - Phú Thọ: Trạm 
trộn bê tông - Khu bến Cảng 
bốc xếp VLXD.
Ðịa chỉ: Khu I - xã Phượng Lâu - 
TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Ðiện thoại: 0969.516.125
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giấy phép kinh doanh
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• Ðối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm 
chất lượng, hiệu quả nhằm thỏa mãn tối đa nhu 
cầu của khách hàng.
• Ðối với cán bộ công nhân viên: Ðịnh hướng, 
đào tạo và tạo môi trường làm việc thân thiện. Ðặt 
lợi ích của Cán bộ công nhân viên ngang bằng với 
lợi ích của Công ty.
• Ðối với công ty và các đối tác: Cam kết là 
người đồng hành tốt nhất – trung thành nhất với 
các đối tác, luôn tạo ra các giá trị gia tăng bền 
vững trên tinh thần hợp tác các bên đều có lợi 
(win – win).
• Ðối với cộng đồng – xã hội: Luôn có trách 
nhiệm chia sẽ hài hòa giữa lợi ích công ty và lợi ích 
cộng đồng.

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu 
tư và phát triển bền vững, THƯỢNG LONG phấn 
đấu trở thành đơn vị chuyên về bê tông và gạch 
không nung có uy tín và vị thế hàng đầu trên thị 
trường Việt Nam và hướng ra thế giới; xây dựng 
thành công chuỗi dịch vụ đẳng cấp chuyên 
nghiệp. THƯỢNG LONG là đối tác tin cậy của tất 
cả các chủ đầu tư, và là nơi khách hàng đặt trọn 
niềm tin.

SỨ MỆNH
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SƠ ÐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
Với mô hình quản lý gọn nhẹ, hiệu quả phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 

ÐẠI HỘI CỔ ÐÔNG

CHỦ TỊCH HÐQT

BAN GIÁM ÐỐC

PHÒNG
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
TỔ CHỨC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG
KT-KH-KT

NHÀ MÁY BÊ TÔNG
VĨNH YÊN

NHÀ MÁY BÊ TÔNG
CAO XÁ

NHÀ MÁY BÊ TÔNG
PHƯỢNG LÂU

NHÀ MÁY
GẠCH KHÔNG NUNG
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 Công ty Cổ phần Thượng Long với đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng động được 
đào tạo Chính quy, có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản 
xuất kinh doanh vật liệu, xây dựng Công trình và tư vấn thiết kế các công trình xây dựng, giao 
thông. Tất cả nhân viên công ty đều được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở 
nghề uy tín để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Nội dung Số
lượng Năng lựcSTT

Tổng số cán bộ công nhân viên của THƯỢNG LONG: 100 người

I

1

2

3

4

5

6

II

1

2

3

4

5

6

10

04

08

32

04

06

04

02

25

02

01

1

BÊ TÔNG

Kỹ thuật công trường

Cán bộ thí nghiệm

Công nhân vận hành

Lái xe/lái máy

Thủ kho

Bảo vệ

NHÀ MÁY GẠCH

Cán bộ quản lý

Thí nghiệm

Công nhân

Lái máy

Thủ kho

Bảo vệ

Trình độ/ Bằng cấp

Cao đẳng/trung cấp

Chứng chỉ thí nghiệm

Cao đẳng/trung cấp

C/FC

Ðại học/Cao đẳng

Ðại học

Chuyên 
nghiệp, 

giàu kinh 
nghiệm

Chuyên 
nghiệp, 

giàu kinh 
nghiệm
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Nhận thức con người chính là nền tảng để phát 
triển bền vững, nên Công ty đã tuyển dụng, đào 
tạo một đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm, tâm 
huyết, giỏi chuyên môn; Xây dựng môi trường làm 
việc cởi mở, năng động, nơi mọi cá nhân được 
lắng nghe, khuyến khích, phát huy tiềm năng và 
an tâm về các điều kiện vật chất lẫn tinh thần. 
Mặc dù mới trải qua hơn 9 năm hoạt động, 

song với sự cố gắng của toàn tất cả cán bộ công 
nhân viên Công ty đã nỗ lực không ngừng từng 
bước dần hoàn  thiện cấu trúc bộ máy tổ chức, 
đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, 
sớm khẳng định thương hiệu và vị thế của mình 
trên thị trường trong nước.

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ÐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC DANHNĂM SINH

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lê Hải Nam

Nguyễn Văn Lưu

Lê Thị Hồng

Hà Xuân Quý

Trần Thanh Huyền

Hà Văn Sơn

Nguyễn Hồng Hiển

Nguyễn Văn Tiến

Lê Ngọc Tuấn

Vũ Quang Hạnh

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Mười

1973

1963

1967

1973

1984

1967

1977

1982

1982

1974

1974

1986

Kỹ sư xây dựng

Cử nhân Kinh tế

Cử nhân tài chính

Kỹ sư xây dựng

Cử nhân tài chính

Kỹ Sư xây dựng

Kỹ sư giao thông

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư cầu đường

Kỹ Sư xây dựng

Kỹ Sư xây dựng

Cử nhân kinh tế

Chủ tịch HÐQT

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc 

Kế toán trưởng

GÐ NM Gạch

TP. KS thiết kế

TP. KT-KH-KT

Trạm trưởng trạm Vĩnh Yên

Trạm trưởng trạm Cao Xá

QL Trạm Phượng Lâu

Kế toán NM gạch
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263.273.406.819

(Biểu đồ doanh thu qua từng năm)

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
Tổng vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi năm tỷ đồng)

 Từ những thành quả đạt được, 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỢNG 
LONG hiện nay trở thành doanh 
nghiệp có nguồn tài chính mạnh, 
đảm bảo hoàn thành tốt các dự án 
mà Công ty trực tiếp tham gia thi 
công. Bên cạnh nguồn vốn chủ sở 
hữu, chúng tôi cũng đã có các mối 
quan hệ chặt chẽ và nhiều tổ chức tài 
chính, tín dụng tại Việt Nam như ngân 
hàng Công thương Việt Nam như 
ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) Vietinbank, 
Vietcombank, Agribank... sẵn sàng 
ủng hộ nguồn tín dụng cho chúng tôi 
trong quá trình triển khai các dự án và 
phục vụ cho hoạt động kinh doanh 
của công ty. Ðặc biệt là sự liên kết với 
công ty kiểm toán tài chính để mọi 
khoản tài chính của công ty được rõ 
ràng và minh bạch nhất.

2014

2016

Năm

Tổng doanh thu

192.199.532.294

2015

159.033.354.540
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Hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật, những máy móc trang thiết bị phục vụ 
trong việc sản xuất của THƯỢNG LONG được 
đầu tư từ những hãng sản xuất hàng đầu trong 
và ngoài nước. 
Qua những năm hoạt động trong việc sản xuất 
gạch không nung, cơ khí với các loại kích 
thước, kiểu dáng cho các công trình công 
nghiệp, chung cư, biệt thự... THƯỢNG LONG 
đã hợp tác với nhiều cơ quan, doanh nghiệp 
trong và ngoài nước để mang tới các máy  

móc thiết bị tốt nhất dịch vụ nhằm đáp ứng 
nhu cầu của xã hội ngày nay. Trong các năm 
qua THƯỢNG LONG đã thực hiện rất nhiều 
dự án, thông qua việc liên kết với nhiều đối 
tác máy móc đã mang lại những giải pháp tối 
ưu cho khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian 
và chi phí, tạo uy tín với khách hàng. Ðội ngũ 
cán bộ nhân viên liên tục được đào tạo và 
cập nhật những tin tức mới nhất, đáp ứng và 
hiệu quả tối đa yêu cầu của khách hàng.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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Với sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Giám 
đốc, đội ngũ cán bộ am hiểu kỹ thuật, 
chuyên môn, công nhân lành nghề vững 
vàng vận hành máy móc thiết bị. Chúng 
tôi đã hoàn thành việc cung cấp gạch cho 
các công trình đạt chất lượng, tiến độ. 

Ðội xe vận chuyển THƯỢNG LONG gồm 
những xe tải từ 5 tấn - 15 tấn chuyên 
phục vụ khách hàng tại khu vực miền Bắc 
và các tỉnh lân cận. Chúng tôi luôn sẵn 
sàng phục vụ khách hàng dù chỉ với số 
lượng nhỏ.
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DANH SÁCH MÁY MÓC TRANG THIẾT THIẾT BỊ CHÍNH

STT TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ SỐ 
LƯỢNG

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

NƯỚC 
SẢN XUẤT

NĂM SẢN 
XUẤT

BÊ TÔNG SÔNG HỒNG

Xe vận chuyển bê tông Faw

Xe vận chuyển bê tông Chewlong

Xe vận chuyển bê tông Howo

Xe bơm bê tông JunJin

Xe bơm bê tông Sany

Xe bơm tĩnh

Xe vận chuyển xi măng

Xe ben Huyndai

Xe ben Thaco

Xe con Huydai

Xe con Ford

Xe con Altis

Xe con BMW- X5

Trạm điện

Trạm điện

Máy phát điện

Trạm trộn bê tông tự động

Trạm trộn bê tông tự động

Trạm trộn bê tông tự động

Trạm trộn bê tông tự động

Cẩu trục bê tông

Máy xúc đào Kmat'su

Máy xúc lật Liugong

Máy xúc lật Liugong

Máy trộn vữa BT thí nghiệm

Máy nén thí nghiệm

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

9m3

12m3

12m3

cần 38m

cần 37m

70 tấn

15m3

10m3

4 chỗ

7 chỗ

4 chỗ

7 chỗ

520KVA

320KVA

200KVA

60m3

60m3

60m3

90m3

16 tấn

1.2m3

1.8m3

1.8m3

1m3

2009

2010

2015

2013

2010

2010

2010

2011

2010

2010

2008

2010

2016

2010

2015

2012

2010

2012

2014

2015

2012

2008

2008

2012

2012

2015

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Hàn Quốc

Nhật Bản

Ðức

Trung Quốc

Hàn Quốc

Trung Quốc

Hàn Quốc

Mỹ

Hàn Quốc

Ðức

Việt Nam

Việt Nam

Nhật bản

Ðức

Ðức

Ðức

Ðức

Nga

Nhật

Trung Quốc

Trung Quốc

Việt Nam

Trung Quốc

05

05

10

02

01

01

01

04

02

01

01

01

01

02

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

02

02
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NGUỒN GỐC VẬT LIỆU ÐẦU VÀO

STT TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ SỐ 
LƯỢNG

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

NƯỚC 
SẢN XUẤT

NĂM SẢN 
XUẤT

Khuôn mẫu lập phương

Khuôn mẫu trụ

Côn hình chóp cụt

NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG SÔNG HỒNG

Dây chuyền sản xuất gạch

Xe nâng tay

Xe nâng điện

Máy lật palet

Máy sàng rung, băng tải nghiền

Palet Sắt

Palet gỗ

Xe cẩu tự hành

28

29

30

II

1

2

3

4

5

6

7

8

Lấy mẫu

Lấy mẫu

Thử độ 

sụt BT

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Trung Quốc

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Trung quốc

100

50

10

01

10

02

01

01

800

1000

01

STT NGUYÊN VẬT LIỆU NGUỒN GỐC GHI CHÚ

Xi măng

Ðá XD

Cát vàng

Phụ Gia

1

2

3

4

Tuyển chọn nguyên 
vật liệu nhập vào phải 
là những nhà cung 
cấp có uy tín, vật liệu 
có nguồn gốc rõ 
ràng, chất lượng đảm 
bảo.

Chifon Hải Phòng, Duyên Hà, Sông Thao, Trung sơn

Ðá Hà Nam, Tuyên Quang, Ninh Bình

Sông Lô

Sika, Silkroad, Tulog, Bast
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sản phẩm bê tông sông hồng

 Công ty cổ phần Thượng Long là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp Bê tông tươi đến 
tận chân công trình trên địa bàn Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các Tỉnh lân cận với thương hiệu “BÊ 
TÔNG SÔNG HỒNG”.
 Với tiêu chí: “Chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng đặt lên hàng đầu”. 
“BÊ TÔNG SÔNG HỒNG” có hệ thống kiểm tra chất lượng đảm bảo mọi tiêu chuẩn Việt Nam 
và Quốc tế với việc cấp phối Bê tông được thiết kế bởi các Kỹ sư vật liệu xây dựng có kinh 
nghiệm lâu năm trong nghiên cứu và thực tế về Bê tông thương phẩm. 
 Kiểm tra chất lượng luôn được chú trọng triệt để. Từ khâu kiểm định chất lượng nguyên 
vật liệu nhập vào, trong quá trình sản xuất, trộn Bê tông với quy trình được giám sát chặt chẽ bởi 
đội ngũ cán bộ có chuyên môn đến khâu cuối cùng là giao Bê tông đến tận chân công trình.
 Với hệ thống dây chuyền trạm trộn Bê tông có quy mô công suất: 60÷90 m3/giờ, được 
điều khiển tự động bằng hệ thống PLC SIEMENS 7500 (xuất xứ từ CHLB Ðức), trộn chính xác 
từng mẻ hàng và khối lượng nguyên liệu thô cho từng mẻ tạo ra các dòng sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn gồm:

 Việc lựa chọn xe với chất lượng cao đã 
hạn chế tới mức tối đa thời gian chết gây ra 
do hỏng hóc về máy móc. Với đội xe này, 
Quý khách hàng có thể yên tâm về thời gian 
cung cấp Bê tông của chúng tôi.
 Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, 
đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm Bê 
tông tươi theo nhu cầu đa dạng của khách 
hàng. Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên 
“BÊ TÔNG SÔNG HỒNG” không ngừng tự 
hoàn thiện, nỗ lực, cố gắng tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ở hiện 
tại cũng như trong tương lai.

 Với mong muốn chia sẻ những thành 
công và cơ hội cho tất cả mọi người, “BÊ 
TÔNG SÔNG HỒNG”  trân trọng cảm ơn sự 
hợp tác của các khách hàng, đối tác, nhà 
thầu xây dựng đã cùng đồng hành tạo dựng 
nên một thương hiệu bền vững, cùng hòa 
nhịp vào sự  phát triển chung của nền kinh tế 
Việt Nam trong xu hướng hội nhập với nền 
kinh tế thế giới.

 Ðể phục vụ khách hàng tốt nhất “BÊ TÔNG SÔNG HỒNG” đã đầu tư mới: Hệ thống 
xe vận chuyển chuyên dụng đảm bảo sản phẩm bê tông được cung cấp đến quý khách theo 
đúng tiến độ công trình gồm: 

Sản phẩm bê tông tươi mác từ 100 đến 800 (R / 28 ngày). 
Sản phẩm bê tông tươi mác từ 100 đến 800 (R / 7 ngày).

20 xe chuyên dụng vận chuyển bê tông 9 ÷ 12m3/xe.
02 xe bơm cần 38m – Nhãn hiệu JunJin (Hàn Quốc).
01 xe bơm cần 37m – Nhãn hiệu Sany (Nhật Bản).
01 xe bơm tĩnh của Đức.
Và rất nhiều trang thiết bị đồng bộ hiện đại khác...
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STT TÊN KHÁCH HÀNG TÊN CÔNG TRÌNH

Công ty CP Xây dựng Hùng Vương

Công ty CP XL Cơ khí Phương Nam

Công ty XNK Sông Hồng

Công ty Lạc Hồng

Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

Công ty Licogi 18.7

Thiền Viện Trúc Lâm

Công ty CP xây lắp Thăng Long

Công ty XD Số 4 Thăng Long

Công ty Hà Ðô

Công ty CP ÐT XD Lanmak

Công ty Lắp máy điện nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Trạm giam Công an Tỉnh Phú Thọ

Trường Cao Ðẳng Dược Phú Thọ

Công viên Văn Lang

Trường Ðại học Hùng Vương

Trung tâm lễ hỗi Tây Thiên

Dự án cáp treo Tây Thiên

Ðê Tả Sông Hồng

Ðường Ðền Mẫu Âu Cơ

Nhà hát lớn Vĩnh Phúc

Chân tượng phật 49 m

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Cầu mới Việt Trì

Bể bơi quân khu II

Trung tâm thương mại Việt Trì

Bể xử lý nước thải TP Việt Trì

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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STT TÊN KHÁCH HÀNG TÊN CÔNG TRÌNH

Công ty CP Happyland

Công ty CP Tùng Nguyên

Công ty XNK Bạch Ðằng

Công ty CP ÐT TM PT Sài Gòn

Công ty TNHH MTV 99

Công ty TNHH Shilim Việt Nam

Công ty CP Minh Tiến

DNTN Quyết Thắng

Công ty CP Xây lắp Hồng Hà

Công ty Ðại Hà

Công ty TNHH L&C

Công ty Thống Nhất

Công ty CP XD Vinacons

Công ty Liên Việt

Công ty Tuấn Tú

Công ty CP DV Phú Ðức

Công ty CP Dầu khí Hà Nội

Các công trình công nghiệp và dân dụng khác...

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Trung tâm giải trí Happyland

Kho bạc Tỉnh Phú Thọ

Chi cục thuế Tỉnh Phú Thọ

Khách sạn Sài Gòn Việt Trì

Cầu vượt đường sắt

Nhà xưởng công ty

Trạm xá Công an Tỉnh

Ðường Cẩm Khê

Nhà máy Supe

Nhà máy dệt Vĩnh Phú

Khách sạn Ðại Hà

Ðê Tả Thao

Ðường, cống Tân Ðức

Nhà máy linh kiện điện tử Namuga

Nhà xưởng công ty

Nhà văn hóa TX Phú Thọ

Khách sạn Garden

Nhà máy Etanol sinh học
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Ðường Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ Ðường đê tả Sông Thao

Quảng trường Vĩnh Phúc Bể bơi Quân Khu 2

Chân tượng Phật 49m - Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, THỦY LỢI 

Quảng trường Vĩnh Phúc Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc

MỘT SỐ  CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TIÊU BIỂU KHÁC

Trung tâm thương mại VINCOM Việt Trì Trường cao đẳng Dược Phú Thọ

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Cục thuế tỉnh Phú Thọ
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sản phẩm gạch không nung

Căn cứ quyết định số 121/2008/QÐ-TTG ngày 29 
tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật 
liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2030.
- Căn cứ thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 
28/11/2012 của Bộ xây dựng về quy định sử 
dụng vật liệu xây không nung trong các công 
trình xây dựng.
- Căn cứ kế hoạch số: 3608/KH-UBND ngày 29 
tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú 
Thọ V/v Tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng 
không nung, không đầu tư mới giảm dần sản 
xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ.
Sau thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu thị trường. 
Ban lãnh đạo công ty đã quyết định đầu tư xây 
dựng dự án “ Nhà máy gạch không nung Sông 
Hồng” với quy mô công suất 37 triệu viên/năm-

Ðây là dây chuyền thiết bị đồng độ, hiện đại, có 
công suất lớn nhất hiện nay, cho ra sản phẩm 
gạch đẹp, đồng đều, đa dạng về mẫu mã, cường 
độ cao, bảo ôn, chống thống, cách nhiệt tốt có 
thể thay thế hoàn toàn các vật liệu đất sét nung 
hiện có trên thị trường; nâng cao hiệu quả kiến 
trúc, giảm thiểu sự tác động của môi trường bên 
ngoài, giúp tiết kiệm năng lượng trong việc làm 
mát (hoặc làm ấm) cho ngôi nhà, rút ngắn thời 
gian thi công.
 Ðịnh hướng Công ty sẽ phát triển mở rộng 
nhà máy và Ðầu tư thêm các sản phẩm khác như 
Gạch lát nền Tezaro, ngói màu cao cấp không 
nung theo dự án đã được Hội đồng quản trị phê 
duyệt.
 Mục tiêu của chúng tôi sẽ trở thành một 
trung tâm lớn trong khu vực về sản xuất vật liệu 
xây dựng. Trong đó có gạch không nung, gạch 
lát nền Tezalo và Ngói màu không nung.
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9m3

12m3

12m3

cần 38m

cần 37m

70 tấn

15m3

10m3

4 chỗ

7 chỗ

4 chỗ

7 chỗ

520KVA

320KVA

200KVA

60m3

60m3

60m3

90m3

16 tấn

1.2m3

1.8m3

1.8m3

1m3

2009

2010

2015

2013

2010

2010

2010

2011

2010

2010

2008

2010

2016

2010

2015

2012

2010

2012

2014

2015

2012

2008

2008

2012

2012

2015

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Hàn Quốc

Nhật Bản

Ðức

Trung Quốc

Hàn Quốc

Trung Quốc

Hàn Quốc

Mỹ

Hàn Quốc

Ðức

Việt Nam

Việt Nam

Nhật bản

Ðức

Ðức

Ðức

Ðức

Nga

Nhật

Trung Quốc

Trung Quốc

Việt Nam

Trung Quốc

SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG

Ði tiên phong trong công cuộc cách mạng hoá VLXD. 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỢNG LONG đã mạnh dạn đầu tư và 
cho ra đời một thế hệ gạch hoàn toàn mới Gạch không nung 
công nghệ cao ưu việt vượt trội:
- Chịu lực tốt hơn.
- Chống thấm tốt hơn.
- Tuyệt đối không cong vênh.
- Xây nhanh hơn, mạch nhỏ, độ gắn kết cao hơn cho tường 
phẳng, nhẹ, đẹp hơn.
- Chi phí thấp.
- Sản xuất không phụ thuộc vào thời tiết.
- Giá thành hợp lí.
- Nguyên liệu và công nghệ hoàn toàn mới thân thiện với môi 
trường.
- Ðạt tiêu chuẩn: TC-M10-220-TCVN 6477:2011

Với sự đầu tư đúng đắn khi gia công 
sản xuất gạch không nung, THƯỢNG 
LONG đã cho ra các sản phẩm có 
chất lượng tốt, mang nhiều ưu điểm 
hơn các loại gạch khác,đặc biệt là 
thân thiện với môi trường.

Dây chuyền sản xuất gạch không nung
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ƯU ÐIỂM CỦA GẠCH KHÔNG NUNG

Cường độ cao: Cao đến 2 lần so với gạch đất sét nung.
Ðộ bền cao: Cấu trúc sản phẩm có độ bền cao, không bị ảnh hưởng bởi điều 
kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như không bị hư hại trong điều kiện không khí 
bình thường.

Cách âm và cách nhiệt: Cách âm tốt hơn, hấp thụ nhiệt và truyền giảm nhiệt 
ít hơn so với gạch đất sét nung.

Ðã được nhiệt đới hóa: Xây tô (trát) bằng vữa bình thường như gạch đất sét 
nung. Quy trình kỹ thuật xây dựng tương đồng như gạch đất sét nung.

Ðộ chính xác cao: Quá trình sản xuất chính xác đảm bảo sản phẩm luôn được 
sản xuất theo đúng kích thước tiêu chuẩn khi rời khỏi nhà máy. Kích thước sản 
phẩm “Gạch nung Sông Hồng” đồng đều, sai số rất thấp. Mẫu mã sản phẩm 
đa dạng phù hợp cho nhiều loại công trình.

Chống cháy: “Gạch không nung Sông Hồng” hoàn toàn là vật liệu liệu vô cơ và 
không bắt cháy. Sản phẩm thích hợp cho những ứng dụng cần tính chống cháy 
cao.

Không độc hại: “Gạch không nung Sông Hồng” là vật liệu trơ hoàn toàn nên 
không độc hại, Vật liệu này trơ và vô hại khi trạm vào.
Bảo vệ môi trường: Vật liệu được thiết kế cho người tiêu dùng quan tâm đến 
việc lựa chọn sản phẩm bảo vệ môi trường. Quy trình sản xuất hầu như không 
có chất thải môi trường, giảm hơn 80% bức xạ nhà kính.

Tiết kiệm chi phí: Giảm giá thành xây dựng: Giá thành sản phẩm cạnh tranh 
so với các loại vật liệu hiện có trên thị trường. Bề dầy lớp vữa xây (Trát) mỏng 
hơn, sản phẩm ít hư hỏng hao hụt trong quá trình vận chuyển, bốc xếp. Năng 
suất xây dựng nhanh đến gấp 2 lần so với gạch đất sét nung.

CHI PHÍ TÍNH THEO M3 TƯỜNG XÂY (CHƯA TÍNH 02 LỚP TRÁT VÀ THUẾ VAT)

STT KHỐI XÂY
CHI PHÍ (VNÐ)

GẠCH XÂY VỮA XÂY NHÂN CÔNG

THÀNH TIỀN
(VNÐ)

Gạch rỗng đất sét nung + vữa xi măng cát

Gạch xây bê tông khí chưng áp + vữa xi măng cát

Gạch không nung Sông Hồng 
(KT: 390x190x190)

01

02

03

990.000

1.080.000

781.000

187.775

77.700

88.509

830.000

746.000

746.000

2.007.775

1.903.700

1.615.509
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BẢNG SO SÁNH “GẠCH KHÔNG NUNG SÔNG HỒNG” VỚI CÁC LOẠI GẠCH KHÁC

CHỈ TIÊU CƠ LÝ:

CHỈ TIÊU GẠCH KHÔNG NUNG
SÔNG HỒNG

GẠCH ÐẤT SÉT NUNG GẠCH BÊ TÔNG NHẸ

Nguyên liệu 
chính

Nước, Xi măng, cát, đá, phụ gia 
chuyên dùng

Nước, xi măng, đá vôi, thạch 
cao, cát vàng, bột nhôm, chất 
tạo khí

Ðất sét, than, nước

Quy trình sản 
xuất và lắp đặt

Tự động hóa hoàn toàn Tự động hóa hoàn toàn Có thể sử dụng máy đùn để tạo 
phôi. Cần hệ thống lò nung tiêu 
tốn than, điện lớn

Kích cỡ sản 
phẩm

Nhiều chủng loại,
dễ thay đổi theo yêu cầu

Nhiều chủng loại,
dễ thay đổi theo yêu cầu

Phụ thuộc vào khuôn cố định

Ðộ bền theo 
thời gian

Tăng cao theo thời gian Tăng cao theo thời gian Giảm dần theo thời gian

Ðộ chính xác 
kích cỡ (dài, 
rộng, cao, mm)

± 3, ±3, ±3 ± 4, ±3, ±3 ±6, ±4, ±3

Phương pháp 
thi công

Phổ thông Phổ thông Phổ thông

Nứt, sứt góc 
cạnh

<2% 2-2.5% 5-10%

< 0.8 Không xác định

Chống cháy >3 giờ >4 giờ 1 - 2 giờ

Tiết kiệm vữa 
xây, chi phí 
nhân công

Tốt Tốt Kém

Cách âm (dB) >35 40 - 47 28

Sử dụng vữa xây Thông thường Thông thường Thông thường

Thi công đường 
điện, nước

Dễ dàng

Ðộ co ngót 
(mm/m)

Ðộ hút nước
(% theo khối 
lượng)

< 9,5% < 8% <16%

Thân thiện môi 
trường

Không gây ô nhiễm môi trường, 
không phát sinh khí thải, ít bụi, 
không sử dụng than, dầu FO

Không gây ô nhiễm môi trường, 
không phát sinh khí thải, ít bụi, 
không sử dụng than, dầu FO

Sử dụng nhiều tài nguyên đất 
sét, than, ảnh hưởng an ninh 
lương thực quốc gia, gây ô nhiễm 
môi trường

Cường độ chịu 
lực (kg/cm2)

75 - 200 60 - 90 50 - 75

Dẫn nhiệt 
(kcal/m.độ.h)

0.175 - 0.465 0.11 – 0.22 0.81

Tỉ  trọng(kg/m3) Từ 1200 - 2100 500 - 850 1600 - 1980

Kết luận: Các số liệu phân tích và tính toán cho thấy sử dụng “Gạch không nung Sông Hồng” 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ cho công trình 
xây dựng.
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CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

Trạm giam Công an Tỉnh Phú Thọ

Trường Cao Ðẳng Dược Phú Thọ

Công viên Văn Lang

Trường Ðại học Hùng Vương

Trung tâm lễ hỗi Tây Thiên

Dự án cáp treo Tây Thiên

Ðê Tả Sông Hồng

Ðường Ðền Mẫu Âu Cơ

Nhà hát lớn Vĩnh Phúc

Chân tượng phật 49 m

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Cầu mới Việt Trì

Bể bơi quân khu II

Trung tâm thương mại Việt Trì

Bể xử lý nước thải TP Việt Trì

Tiêu chuẩn – Standard 

Thông số kỹ thuật 
Technical specification

Vật liệu – Materials

TCVN 6477:2001, ASTM C14 0

Cường độ chịu nén - Compress Intensity ≥ 75kg/cm2

Ðộ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity < 10%

Xi măng, cát, Ðá xay, vật liệu tổng hợp
Cement, sand, stone dust, Synthetic materials

Ðộ rỗng - Porosity percentage: 0%

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN TRỌNG LƯỢNG (KG)    

Kích thước(mm)    220 x 105 x 65                      3,4 - 3,6

Viên/1m3                           666                                 2.264

Viên/1m3  xây dựng                  546                                          1.856

Lượng vữa dùng cho        0,1798                                 323,7

Gạch đặc   Kích thước: 220x105x65

* Ứng dụng: Xây móng, xây tường chịu lực, tường ngăn, tường bao che, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác

Tiêu chuẩn – Standard 

Thông số kỹ thuật 
Technical specification

Vật liệu – Materials

TCVN 6477:2001, ASTM C14 0 

Cường độ chịu nén - Compress Intensity ≥ 50kg/cm2

Ðộ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity < 10% 

Xi măng, cát, Ðá xay, vật liệu tổng hợp
Cement, sand, stone dust, Synthetic materials

Ðộ rỗng - Porosity percentage: ~ 22%

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN TRỌNG LƯỢNG (KG)    

Kích thước (mm)    220 x 105 x 65                         2,1

Viên/1m3    666                                 1.398

Viên/1m3 xây dựng   546                                         1.146

Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)         0,1798                                  323,7

Gạch 2 lỗ dọc Kích thước:: 220x105x65

* Ứng dụng: Xây tường ngăn, tường bao che, các công trình 

Tiêu chuẩn – Standard 

Thông số kỹ thuật 
Technical specification

Vật liệu – Materials

TCVN 6477:2001, ASTM C14 0 

Cường độ chịu nén - Compress Intensity ≥ 50kg/cm2

Ðộ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity < 10% 

Xi măng, cát, Ðá xay, vật liệu tổng hợp
Cement, sand, stone dust, Synthetic materials

Ðộ rỗng - Porosity percentage: 41% 

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN TRỌNG LƯỢNG (KG)    

Kích thước (mm)    390 x 100 x 190                       10

Viên/1m3    135                                 1.350

Viên/1m3 xây dựng   121                                           1.210

Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)         0,1051                                      189                                                                                                                                            

Gạch 2 vách Kích thước: 390x100x190

* Ứng dụng: Xây móng, xây tường chịu lực, tường ngăn, tường bao che, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác
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Tiêu chuẩn – Standard 

Thông số kỹ thuật 
Technical specification

Vật liệu – Materials

TCVN 6477:2001, ASTM C14 0  

Cường độ chịu nén - Compress Intensity ≥ 50kg/cm2 

Ðộ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity < 10%                   

Xi măng, cát, Ðá xay, vật liệu tổng hợp
Cement, sand, stone dust, Synthetic materials

Ðộ rỗng - Porosity percentage: 51,2%

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN TRỌNG LƯỢNG (KG)    

Kích thước(mm)    390 x 195 x 190                       16

Viên/1m3                           71                                  1.136

Viên/1m3  xây dựng                  64                                             1024

Lượng vữa dùng cho        0,1051                                      189

* Ứng dụng: Xây móng, xây tường chịu lực, tường ngăn, tường bao che, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác

Tiêu chuẩn – Standard 

Thông số kỹ thuật 
Technical specification

Vật liệu – Materials

TCVN 6477:2001, ASTM C14 0   

Cường độ chịu nén từ 200 ÷ 600kg/cm2

Ðộ rỗng - Porosity percentage: 0%

Xi măng, cát, Ðá xay, Bột màu
Cement, sand, stone dust, color powder

Ðộ rỗng - Porosity percentage: ~ 22%

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN TRỌNG LƯỢNG (KG)    

Kích thước (mm)    218 x 218 x 60                         5,6

Viên/1m3    24                                    134

* Ứng dụng: Lát vỉa hè và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác

Gạch 2 vách Kích thước: 390x190x190

Gạch lục giác  Kích Thước: 218x218x60

Kích thước (mm)    390 x 100 x 190                       10

Viên/1m3    135                                 1.350

Viên/1m3 xây dựng   121                                           1.210

Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)         0,1051                                      189                                                                                                                                            
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CÁC SẢN PHẨM KHÁC

GẠCH RỖNG 2 LỖ                                    GẠCH RỖNG 4 LỖ                                            GẠCH 6 LỖ                                                 40 x 80 x 180                                             90 x 190 x 390

100 x 200  x 400                                          200 x 200  x 400                                           190 x 190 x 390                                          150 x 200 x 400                                            80x 250 x 400                                     

90 x 190 x 190                                              200 x 200 x 200
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CHỨNG NHẬN ÐẠT TIÊU CHUẨN
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HÌNH ẢNH NHÀ MÁY “GẠCH KHÔNG NUNG SÔNG HỒNG”

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH “GẠCH KHÔNG NUNG SÔNG HỒNG”

Kho chứa gạch thành phẩm Gạch đặc 220x105x65

Gạch lục giác 218x218x60 Gạch 390x190x190

Công trình sử dụng gạch 2 lỗ 220x105x65 Công trình sử dụng gạch đặc 220x105x65

Công trình sử dụng gạch 2 vách 390x100x190 Công trình sử dụng gạch 2 vách 390x190x190
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một số đối tác truyền thống

 Qua gần 10 năm xây dựng và phát 
triển, đội ngũ cán bộ của Công ty đã trưởng 
thành, có trình độ quản lý, kỹ thuật và kinh 
nghiệm trong ngành xây dựng, đặc biệt sản 
xuất bê tông, gạch không nung với các 
trang thiết bị mạnh, thường xuyên được đầu 
tư, nâng cấp hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu 
công nghệ cao đối với các dự án. Ngoài ra 
Công ty luôn được sự hỗ trợ và hợp tác của 
các công ty, chủ đầu tư xây dựng, các đơn

vị cung cấp trang thiết bị về mọi mặt khi 
cần thiết. Công ty tiếp tục mở rộng địa bàn 
và lĩnh vực kinh doanh, sẵn sàng hợp tác, 
liên doanh, liên danh, liên kết dưới nhiều 
hình thức với các đơn vị trong và ngoài 
nước trên cơ sở các bên cùng có lợi, nhằm 
không ngừng tăng doanh thu, lợi nhuận 
hàng năm, phát triển Công ty từng bước lớn 
mạnh vững chắc.
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Ðịa chỉ: Khu Phong Vân B, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
Tel: 021.0378 0814      Fax: 021.0394 0398      Hotline: 0989.147.470 - 0912.609.760
Email: congtycpthuonglong@gmail.com       Website: www.betongsonghong.com.vn
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