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Kết hợp vẻ đẹp tự nhiên 
và độ bền hoàn hảo vào  
công trình
Combination between the natural beauty 
and perfect durability of the project
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nQn Quảng ngãi: 
Hình thành, Phát triển 

các sản phẩm đá 
nQn Quảng ngãi

Đội ngũ Điều Hành  
& Quản lý

năng lực máy móc, 
trang thiết bị

chúng tôi làm gì?

công trình tiêu biểu 
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Hình thành - Phát triển
nqn quảng ngãi

Hiện nay nQn Quảng ngãi có các mỏ và nhà máy như  sau:

• Mỏ đá Thọ Bắc: vị trí tại xã tịnh thọ, huyện Sơn tịnh, 
tỉnh Quảng ngãi, diện tích khai thác 21,8 ha, công suất 
khai thác 180.000 m3/năm. nhà máy đang hoạt động 
cung cấp các loại sản phẩm đá xây dựng cho các dự án 
và thị trường trên toàn tỉnh Quảng ngãi.

• Mỏ đá Bình Nguyên: vị trí tại xã bình nguyên,  
huyện Sơn tịnh, tỉnh Quảng ngãi, diện tích khai thác 6,2 
ha, công suất khai thác 49.000 m3/năm. Hiện nay đang 
trong giai đoạn khai thác và kinh doanh.

• Mỏ Núi Máng: vị trí tại xã nghĩa Phương, huyện tư 
nghĩa, tỉnh Quảng ngãi, diện tích khai thác 4,4 ha, công 
suất khai thác 25.000 m3/năm. Hiện nay đang khai thác 
cung cấp đầu vào cho nhà máy đá granite.

• Nhà máy đá Granite: vị trí tại lô c1-3, Kcn tịnh Phong, 
xã tịnh Phong, huyện Sơn tịnh, tỉnh Quảng ngãi. nhà 
máy đá granite sản xuất đá granite dùng trong xây dựng 
và trang trí nội thất, công suất 40.000 m2/năm, tổng mức 
đầu tư 17,45 tỷ đồng. 

currently, nQn Quang ngai has the stone quarries and the 
plant as follows: 

• Tho Bac stone quarry: located in tinh tho commune, 
Son tinh district, Quang ngai province, the exploitation 
area: 21.8 ha, the exploitation capacity: 180,000m3/year. 
the plant is supplying kinds of building stones for the 
projects and the market throughout Quang ngai province.

• Binh Nguyen stone quarry: located in binh nguyen 
commune, Son tinh district, Quang ngai province, the 
exploitation area: 6.2ha, the exploitation capacity: 49,000m3/
year. currently, it is under exploitation and business.

• Nui Mang (Mang Mountain) Quarry: located in nghia 
Phuong commune, tu nghia district, Quang ngai 
province, the exploitation area: 4.4ha, the exploitation 
capacity: 25,000 m3/year. currently, it is being exploited 
to supply for granite Stone Processing Plant.

• Granite Stone Processing Plant: located in lot c1-3, 
tinh Phong industrial Zone, tinh Phong commune, Son 
tinh district, Quang ngai province. the plant produces 
granite stones for buiding and interior decoration, the 
capacity upto 40,000 m2/year; total investment capital: 
17.45 billion Dong.

công ty tnHH mtv nbb Quảng 
ngãi được thành lập, công ty 
tnHH an nhật tân nắm giữ 90% 
vốn điều lệ.
nbb Quang ngai one member 
limited company was established, 
an nhat tan limited company holds 
90% of the charter capital

transferring the ownership of nbb 
(577) Quang ngai one member 
limited company, nam bay bay 
(577) investment Joint Stocks 
company (JSc) holds 100% of the 
charter capital

transferring the ownership of 
nbb Quang ngai one member 
limited company, in which cii 
infrastructure construction JSc 
holds 100% of the charter capital.

2003
2012

2015

chuyển đổi chủ sở hữu công ty 
tnHH mtv nbb Quảng ngãi, 
công ty cPĐt năm bảy bảy nắm 
giữ 100% vốn điều lệ.

chuyển đổi chủ sở hữu 
công ty tnHH mtv nbb 
Quảng ngãi, trong đó công 
ty cP Xây Dựng Hạ tầng cii 
nắm giữ 100% vốn điều lệ.
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CHỦ TỊCH CÔNG TY
CHAIRMAN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

MỎ ĐÁ 
THỌ BẮC

Tho Bac Hamlet
Stone Quarry

NHÀ MÁY 
ĐÁ GRANITE

NQN Plant

MỎ ĐÁ
NÚI MÁNG

Mang Mountain Quarry

MỎ ĐÁ 
BÌNH NGUYÊN

Binh Nguyen
Stone Quarry

TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

Financial & Accounting

HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

KẾ HOẠCH VẬT TƯ 
THIẾT BỊ

Quản lý trực tiếp:
Direct managing
Quản lý gián tiếp:
Indirect managing

Administration & HR Planning & Purchasing

Điều hành - quản lý 

công ty tnHH mtv nbb Quảng ngãi hoạt động theo 
hình thức công ty tnHH mtv do công ty cổ Phần Xây 
Dựng Hạ tầng cii nắm giữ 100% vốn điều lệ.

ngành nghề kinh doanh chính:
•	 Khai thác, chế biến thành các loại sản phẩm đá 

granite phục vụ các dự án hạ tầng và dân dụng
•	 Khai thác đá, chế biến thành các sản phẩm phục vụ 

các dự án hạ tầng giao thông
•	 Hoạt động kinh doanh khác

nbb Quang ngai one member limited company 
operates according to the one member limited company 
model, in which cii infrastructure construction JSc 
holds 100% of the charter capital. 

main lines of business:
•	 exploiting, processing kinds of granite stones 

products for the purpose of civil construction and 
infrastructure projects.

•	 exploiting, processing stones into products to serve 
transport infrastructure projects.

•	 other business activities 

Đội ngũ
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Chúng tôi làm gì?

w
H

aT w
e D

o
?

Nhà Máy NQN:
Quy mô, công suất:
•	 công suất: 40.000m2/năm và 1.700m3/năm đá lót vỉa  

hè và bó vỉa các loại.

Mỏ đá ThôN Thọ Bắc: 
Quy mô, công suất:
•	 trữ lượng mỏ:   3.265.920 m3

•	 trữ lượng đã khai thác :  128.470,29 m3.
•	 công suất được phép khai thác: 180.000 m3/năm
các loại sản phẩm:
•	 Đá 1x2 • Đá 2x4 • Đá mi bụi
•	 Đá cấp phối b • Đá cấp phối 25 • Đá cấp phối 37,5
•	 Đá loka

Mỏ đá Núi MáNG: 
Quy mô, công suất:
•	 trữ lượng được phép khai thác:  53.249,9 m3

•	 trữ lượng đã khai thác :  1.231,75 m3

•	 công suất được phép khai thác:  5.300 m3/năm
các loại sản phẩm: 
•	 Đá khối   • Đá chẻ

Mỏ đá BìNh NGuyêN 
Quy mô, công suất:
•	 trữ lượng được phép khai thác: 640.854 m3 
•	 công suất được phép khai thác: 49.000 m3/năm
các loại sản phẩm: 
•	 Đất đỏ   • Đá khối.

NQN PlaNT:
Scale, capacity:
•	 capacity: 40,000m2/year and 1,700m3/year for sidewalk 

blocks and curbs of all kinds.

Tho Bac haMleT SToNe Quarry: 
Scale, capacity:
•	 Quarry reserve:   3,265,920 m3

•	 exploied reserve:  128,470.29 m3.
•	 allowable exploitation capacity: 180,000 m3/year
Kinds of products: 
•	 Stone 1x2 • Stone 2x4 • Quarry fines
•	 crushed aggregate b        • crushed aggregate 25
•	 crushed aggregate 37,5    • loka stones

MaNG MouNTaiN Quarry: 
Scale, capacity:
•	 allowable exploitation reserve:  53,249,9 m3

•	 exploited reserve:  1,231.75 m3

•	 allowable exploitation capacty:  5,300 m3/year
Kinds of products: 
•	 Dimension stone   • Quarry stone

BiNh NGuyeN SToNe Quarry:
Scale, capacity:
•	 allowable exploitation reserve:  640,854 m3 
•	 allowable exploitation capacty: 49,000 m3/year
Kinds of products:  
•	 red clay  • Dimension stone
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tại nqn quảng ngãi

1.  ĐÁ graniTe DÀnH CHo xÂY DỰng DÂn DỤng

2.  ĐÁ xaY DÀnH CHo xÂY DỰng

graniTe sTone for Civil builDing

CrusHeD sTone for ConsTruCTion

Các sản phẩm đá

Pro
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Đá Đen 
black Stone
25x60mm

Đá vân mây bình nguyên 
binh nguyen cloud Jade
600x300x18mm

Đá trắng Qn 
Qn White Stone
900x900x30mm

Đá vân mây bình nguyên 
binh nguyen cloud Jade

Đá trắng Qn 
Qn White Stone
600x300x30mm

Đá trắng Qn 
Qn White Stone 

Đá bazan bóng 
Shining basaltic rocks
600x300x30mm

các sản phẩm theo yêu 
cầu đặt hàng 
Products as required
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Curb sTone for infrasTruCTure ConsTruCTion
3.  ĐÁ bó vỉa DÀnH CHo xÂY DỰng HẠ TẦng

Đá bó vỉa loại 1 
curbstone - type 1
1000x10x15mm

Đá bó vỉa loại 5 
curbstone - type 5
1000x200x250mm

Đá bó vỉa 
curbstone
120x20x25mm

Đá bó vỉa loại 2 
curbstone - type 2
1000x15x20mm

Đá bó vỉa loại 6 
curbstone - type 6
1000x300x200mm

Đá bó vỉa bo tròn r3 
rounded curbstone - 
type r3
120x20x25mm

Đá bó vỉa loại 3 
curbstone - type 3
1000x250x200mm

Đá bó vỉa loại 7 
curbstone - type 7
1000x350x300mm

Đá bó vỉa bo tròn r3 
rounded curbstone - 
type r3 
120x20x35mm

Đá bó vỉa loại 4 
curbstone - type 4
1000x250x200mm

Đá bó vỉa loại 8 
curbstone - type 8
100x20x35mm

Đá bó vỉa 
curbstone 
9x25x180mm - 11x25x180mm

Pro
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aDobe briCKs
3.  gẠCH KHông nung

Kích thước / Dimension (mm): 190x190x390
Kiểu, loại / model, type: 03 lỗ ngang - 3 horizontal holes
đặc trưng kỹ thuật / Technical characteristics:
cường độ nén (mpa) / technical characteristics:  >7.5
Độ hút nước (%) / Water absorption:  <12
Độ thấm nước / Water absorption (l/m2.h):  <16

gạch không nung xi măng cốt liệu (gạch xi măng cốt 
liệu) còn được gọi là gạch blốc (block) được tạo thành từ 
xi măng và một trong các hoặc nhiều trong các cốt liệu 
sau đây: mạt đá, cát vàng, cát đen, xỉ nhiệt điện, phế thải 
công nghiệp, đất,... loại gạch này được sản xuất và sử 
dụng nhiều nhất trong các loại gạch không nung. 

autoclaved aerated concretes are also called as 
blocks made of cement and one of or many of following 
aggregates: chippings, coarse sand, black sand, ash 
slag, industrial waste, sand,… this type of brick is the 
most produced and used in types of adobe bricks.

Kích thước / Dimension (mm): 90x190x390
Kiểu, loại / model, type: 03 lỗ ngang - 3 horizontal holes
đặc trưng kỹ thuật / Technical characteristics:
cường độ nén (mpa) / technical characteristics :  >7.5
Độ hút nước (%) / Water absorption:  <12
Độ thấm nước / Water absorption (l/m2.h):  <16

Kích thước / Dimension (mm): 190x190x390
Kiểu, loại/ model, type: 04 lỗ ngang - 4 horizontal holes
đặc trưng kỹ thuật / Technical characteristics:
cường độ nén (mpa) / technical characteristics: >7.5
Độ hút nước (%) / Water absorption:  <12
Độ thấm nước / Water absorption (l/m2.h) :  <16

Kích thước / Dimension (mm): 80x80x180
Kiểu, loại / model, type: 04 lỗ dọc - 4 vertical holes
đặc trưng kỹ thuật / Technical characteristics:
cường độ nén (mpa) / technical characteristics:  >7.5
Độ hút nước (%) / Water absorption:  <12
Độ thấm nước / Water absorption (l/m2.h):  <16

Kích thước / Dimension (mm): 40x80x180
Kiểu, loại / model, type: không lỗ - concrete
đặc trưng kỹ thuật / Technical characteristics:
cường độ nén (mpa) / technical characteristics :  >7.5
Độ hút nước (%) / Water absorption : <12
Độ thấm nước / Water absorption (l/m2.h) :  <16
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 TT  Danh mục / Name list đVT / 
unit

Số lượng / 
Quantity

 Trong đó / 
 in which number under
 của nQn / 

ownership of nQn 
 thuê ngoài / 

or rent 

 1 máy cưa các loại / Sawing machines of kinds  máy  23  23 

 2 máy cắt cầu / bridge cutting machine  máy  3  3 

 3 máy đánh bóng / Polishing machine  máy  2  2 

 4 máy ganso / ganso machine  máy  2  2 

 5 Xe nâng / Fork-lift truck  cái  2  2 

 6 cẩu trục các loại / boom crane of kinds  cái  8  8 

 7 trạm biến áp / tranformer substation  cái  2  2 

 8 Ô tô ben / Dump truck  chiếc  13 13

 9 máy đào / excavator  chiếc  5  3 

 10 máy xúc / Shovel tractor  chiếc  2  2 

 11 máy khoan bmK5 / Drilling machine  chiếc  4  2 

 12 máy ủi / bulldozer  chiếc  1 1

 13 máy nén khí  airman / airman air 
compressor

 chiếc  3 3 

 14 trạm biến áp / Substation  chiếc  2  2 

 15 trạm điện 750Kva / 750Kva electric station  trạm  1  1 

 16 trạm điện 560Kva / 560Kva electric station  trạm  1  1 

 17 trạm cân / Weighing station  chiếc  1  1 

 18 máy nghiền đá 75t/h /  
Stone crushing machine 75t/h

 cái  1  1 

 19 máy nghiền đá 250t/h /  
Stone crushing machine 250t/h

 cái  1  1 

 20 máy nghiền đá 350t/h /  
Stone crushing machine 350t/h

 cái  1  1 

 21 búa đập đá / Stone hammer  cái  1  1 

 22 bồn đựng dầu / oil tank  bồn  2  2 

 23 Xe đầu kéo / tractor  chiếc  1  1 

 24 Xe cẩu / crane  chiếc  1  1 

thiết bị chuyên môn
năng lực máy móc,

eq
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cao Tốc đà NẵNG – QuảNG NGãi

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng ngãi là Dự án trọng điểm quốc 
gia thuộc tuyến cao tốc bắc - nam đã được bộ gtvt phê duyệt đầu tư tại 
Quyết định số 2656/QĐ-bgtvt ngày 10/9/2010 và giao tổng công ty Đầu 
tư phát triển đường cao tốc việt nam làm chủ đầu tư. 

Da NaNG – QuaNG NGai exPreSSway

Da nang – Quang ngai expressway construction project is the key national 
project under north – South expressway which was approved for investment 
by the ministry of transport at Decision no.2656/QD-bgtvt dated 
September 10th, 2010 and assigned vietnam expressway corporation to be 
the employer.

nQn Quang ngai company has supplied many kinds of stone products for the following typical projects:
Công ty nqn quảng ngãi đã cung cấp ra thị trường các sản phẩm đá cho các dự án tiêu biểu sau: 

Công trình
tiêu biểu

Pro
jeC

Ts

Sản phẩm đá xay
crushed stone 
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SoN TiNh urBaN area ProjecT
Son tinh – Quang ngai residential area is the project with modern infrastructure, the best meets the need for safe 
residence, study, living and entertainment of the residents under the project and surrounding areas. especially, this is 
the project consulted and planned by Smec company – the leading design unit in australia. Products of the project 
include: public services area with hotels, resorts, supermarket, market, school, medical center, administrative building; 
residential building including semi-detached house and villas with 2,697 lots; park area, landscaping, gym and sports, 
recreational area…

Thu ThieM New urBaN area
it is one of the real estate projects invested and constructed from the land fund handed over by the Ho chi minh city 
People’s committee to the northern residential area infrastructure construction and investment and north – South 
backbone road finishing project (section from thu thiem bridge foot to mai chi tho street) in thu thiem new urban 
area. the project is located in the very favorable area by thu nghiem 1 bridge and along the river bank in thu thiem 
new urban area, which promise to be the most attractive real estate product in thu thiem new urban area.

Dự áN Khu đô Thị SơN TịNh

Khu dân cư Sơn tịnh - Quảng ngãi là dự án có cơ sở hạ tầng 
hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu an cư, học tập, sinh hoạt 
và giải trí của cư dân thuộc dự án và vùng lân cận. Đặc biệt, 
đây là dự án do công ty Smec - là đơn vị thiết kế hàng đầu 
của australia tư vấn và lập quy hoạch. Sản phẩm của dự án 
bao gồm: Khu dịch vụ công cộng với các khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng, siêu thị, chợ, trường học, trung tâm y tế, nhà hành 
chính; khu nhà ở bao gồm nhà liên kế và nhà biệt thự với tổng 
cộng 2.697 nền; khu công viên, cây xanh, thể dục thể thao, vui 
chơi giải trí…

Công ty nqn quảng ngãi đã cung cấp ra thị trường các sản phẩm đá cho các dự án tiêu biểu sau: 

Khu đô Thị Thủ ThiêM Tại Q2, TP. hcM

là một trong những dự án bất Động Sản được đầu tư xây 
dựng từ quỹ đất được ubnD tPHcm bàn giao cho dự án đầu 
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện 
đường trục bắc nam (đoạn từ chân cầu thủ thiêm đến đường 
mai chí thọ) trong khu đô thị mới thủ thiêm. Dự án có vị trí đắc 
địa nằm ngay cầu thủ thiêm 1 và dọc bờ sông trong Khu Đô 
thị mới thủ thiêm, hứa hẹn sẽ là một sản phẩm bĐS hấp dẫn 
nhất trong Khu Đô thị mới thủ thiêm.

tiêu biểu

nqn quảng ngãi góp phần làm gia tăng 
giá trị trong lĩnh vực khai thác - phân phối 
và dịch vụ vật liệu xây dựng
nQn Quang ngai contributes to increase value in the field of 
exploitation - distribution and services of building materials
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lô C1-3, KCn Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện sơn Tịnh, tỉnh quảng ngãi, vn
Tel: (+84.0255) 3671 400 - fax: (+84.0255) 3677 577 - ciiec.com.vn

côNG Ty TNhh MTV NBB QuảNG NGãi


