
NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG 

 TRƯỜNG THÀNH QUẢNG BÌNH 

 

Địa chỉ   : xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Email: truongthanhqbtk2@gmail.com 

Giám đốc: Nguyễn Văn Thạnh 

Giấy chứng nhận ĐKKD số mã số doanh nghiệp: 3100261177, do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp: Đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 03 năm 2002. Đăng ký thay 

đổi lần 3, ngày 19 tháng 5 năm 2014.  

* Quy mô sản xuất: 

- Xây dựng nhà máy công suất: 22,5 triệu sản phẩm QTC/năm. 

- Lực lượng lao động sử dụng: 24 người 

- Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của Công ty là xi măng, mạt đá, nước... 

là những nguyên liệu sẵn có trong nước, đặc biệt phong phú tại Quảng Bình. 

            * Quy mô đầu tư xây dựng: 

 

STT Hạng mục 

Diện tích 

xây dựng 

(m
2
) 

Tỉ lệ % 

1 Nhà xưởng, nhà kho            3,000  30.0% 

2 Móng máy               100  1.0% 

3 Nhà điều hành               100  1.0% 

4 Khu dưỡng hộ sản phẩm            6,000  30% 

5 Nhà nghỉ công nhân             100  1.0% 

6 Nhà bảo vệ, tường rào, nhà xe            300  3.0% 

7 Đường giao thông             1,000  10.0% 

8 Cây xanh            400  4.0% 

Tổng           10,000  100% 
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* Thiết bị, dây chuyền sản xuất: 

 

STT Tên hàng ĐVT Số lượng 

 Máy sản xuất gạch tự động thủy lực ép tĩnh 2 

chiều đồng bộ: 

 

 

Bộ 

 

 

02 

 

1 

- Máy chủ ép tĩnh song động 

- Máy trộn 25m3/h 

- Trạm thủy lực 

- Băng tải 8 mét 

- Hệ thống điều khiển PLC  

- Xe đẩy tay thủy lực 02 chiếc 

- 01 Khuôn gạch kèm theo máy 

2 
- Máy phối liệu 03 khoang PLD 1200 

Máy 02 

3 
- Vít tải xi măng LSY 8M (vận chuyển xi măng) 

Cái 02 

4 
- Cân xi măng + cân nước có bơm khí nén 

Bộ 02 

5 
- Silô 100 Tấn (chứa xi măng) 

Bộ 02 

            * Đặc điểm sản phẩm gạch không nung XMCL: 

Bảo vệ môi trường: đây là 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 50% lượng bức xạ nhà kính và hơn 60% năng lượng tổng 

hợp so với bề mặt gạch.  

Đã được nhiệt đới hóa: xây tô (trát) bằng vữa bình thường như gạch đất nung. 

Cách nhiệt: Hấp thụ nhiệt và truyền dẫn nhiệt ít hơn gạch nung. 

Cách âm: Cách âm hơn hẳn gạch đất nung. 

Chống cháy: gạch không nung XMCL hoàn toàn là vật liệu vô cơ và không bắt 

cháy. Sản phẩm thích hợp cho những ứng dụng cần tính chống cháy cao. 

Cường độ nén cao: cao hơn rất nhiều so với gạch đất nung có cùng tỷ trọng. 

Độ chính xác cao: Quá trình sản xuất chính xác đảm bảo sản phẩm luôn được sản 

xuất theo đúng kích thước khi rời khỏi nhà máy. Điều này giúp giảm bớt công việc cắt 

xén tại công trình và giảm lượng hồ và vật liệu hoàn thiện bề mặt. 

Độ bền cao: cấu trúc sản phẩm có độ bền cao, không bị ảnh hưởng trong điều kiện 

thời tiết khắc nghiệt cũng như không bị hư hại trong điều kiện không khí bình thường. 



Không độc hại: gạch không nung XMCL là loại vật liệu trơ hoàn toàn nên không 

độc hại. Vật liệu này trơ và vô hại khi chạm vào. 

      * Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

- Doanh thu năm thứ 3 dự án:                   24.173 tỷ đồng.   

- Chi phí sản suất hàng năm:                                           17.098 tỷ đồng. 

- Khấu hao hàng năm của dự án:                                  2.721 tỷ đồng. 

- Đóng góp và nộp ngân sách nhà nước hàng năm:        2.417tỷ đồng. 

- Tạo việc làm thường xuyên cho khoảng:                      24 lao động. 

- Thu nhập người lao động:                                 4,673  triệu đồng/người/tháng.   

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 


