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THÔNG ĐIỆP TỪ LÃNH ĐẠO

Công ty CP. Nam Trung Nghệ An xin gửi lời chào
trân trọng đến tất cả các khách hàng và cá đối tác.
Hơn mười năm phát triển, công ty CP. Nam Trung Nghệ An đã
khẳng định được vị trí của mình trong nước và quốc tế trong lĩnh
vực khai thác và chế biến khoáng sản. Tuy nhiên với suy nghĩ
“Không bao giờ hài lòng với thành công”, với khẩu hiệu “làm tốt
hơn nữa” chúng tôi luôn ý thức và cố gắng suy nghĩ và làm tốt hơn
mỗi ngày.
Công ty CP. Nam Trung Nghệ An xin trân trọng cảm ơn sự ủng
hộ của quý vị trong thời gian qua, cũng như mong muốn hợp tác
cùng nhau trong tương lai. Công ty CP Nam Trung Nghệ An, với
cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng
chu đáo, cùng với chính sách giá cạnh tranh đã, đang và sẽ làm hài
lòng các khách hàng và đối tác.
Thành công của Quý vị Đối tác cũng là thành công của chúng
tôi. Hợp tác với nguyên tắc Win-Win, và chỉ hợp tác với định hướng
lâu dài, luôn là triết lý của chúng tôi.
Chúng tôi ý thức được rằng, những thành công rực rỡ của Nam
Trung Nghệ An ngày hôm nay, luôn có dấu ấn và sự hợp tác hiệu
quả của quý vị đối tác. Một lần nữa xin cám ơn về điều đó.
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
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VỀ CHÚNG TÔI
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠTẦNG
VÀ NGUỒN NHÂN LỰC
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SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Thành công của quý vị đối tác cũng là thành công của chúng tôi.
Trân trọng
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN
Khẳng định vị thế của chúng tôi là một trong những nhà sản
xuất hàng đầu các sản phẩm Cailcium Carbonate và là đối tác
đáng tin cậy cung cấp giá trị tối ưu cho khách hàng trong các
ngành công nghiệp đa dạng.

SỨ MỆNH
Cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ
tuyệt vời thông qua các mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng,
hệ thống nghiên cứu và phát triển cũng như cơ sở vật chất,
trang thiết bị hiện đại

VÌ SAO CHỌN

NAM TRUNG NGHỆ AN
SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TÀM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Chất lượng sản phẩm cao và dịch vụ tốt quyết định sự thành

THANH TOÁN LINH HOẠT

công của chúng tôi

GIAO HÀNG THEO YÊU CẦU

Chuyên nghiệp, tận tâm, chuẩn mực của đội ngũ nhân viên luôn

GIẢI PHÁP VƯỢT TRỘI

đem đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất.
Hiệu quả trong từng hoạt động để gia tăng lợi ích cho khách
hàng và cho chúng tôi
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GIÁ CẢ CẠNH TRANH

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
HỢP TÁC WIN – WIN, UY TÍN HÀNG ĐẦU

120.000

TẤN/NĂM

VỀ CHÚNG TÔI
Công ty Cổ Phần Nam Trung Nghệ An được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 2006 - Là
một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác, chế biến và xuất khẩu
khoáng sản, đặc biệt là sản phẩm đá vôi trắng, bột đá vôi siêu mịn (CaCO3) - không tráng
phủ và có tráng phủ axit stearic - ở Việt Nam.
Trụ sở và nhà máy của công ty được xây dựng trên diện tích 4 hecta tại cụm Công Nghiệp
quốc lộ 36 và đường mòn Hồ Chí Minh - rất thuận lợi cho vận tải đường bộ, đường biển
(cảng Nghi Sơn - 43 km, cảng Cửa Lò - 85 km). Tất cả các dây chuyền nghiền và tráng
phủ đều hoạt động hoàn toàn tự động, đồng bộ theo công nghệ tiên tiến nhất của Đức,
được thiết kế, sản xuất và lắp đặt năm 2015, 2016 đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.

VỀ CHÚNG TÔI

Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, nơi gần vùng nguyên liệu, nằm cạnh quốc lộ 48,

Với năng lực sản xuất hàng năm đạt trên 120.000 tấn Nam Trung Nghệ An luôn sẵn sàng
thỏa mãn các đơn đặt hàng của Quý khách với tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ quốc tế.
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THỊ TRƯỜNG
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của
Công

ty là chế biến sản phẩm Calcium

Carbonate (CaCO3), bao gồm các loại bột siêu
mịn không tráng phủ và bột có tráng phủ axid
béo, cỡ hạt tương ứng với D97 từ 8µm trở lên.
Sản phẩm đã được xuất đi nhiều nước như: Ấn
Độ, Băng-la-đét, Nepal, Các tiểu vương quốc
arập thống nhất (UAE), Đài loan, Hàn Quốc,
Nhật Bản, Hồng Kông...
Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các
ngành công nghiệp: Sản xuất sơn, nhựa, giấy
cao cấp, cao su, gốm sứ, đá marble nhân tạo,
thức ăn chăn nuôi, mỹ phẩm, dược phẩm…
Ngoài ra còn có các loại sản phẩm khác được
chế biến từ mỏ đá trắng như hạt thô, đá dăm,
đá hộc.

Nepal
Napal
Nhật
bản
Hàn Quốc
THỊ TRƯỜNG
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India
Hong
Campuchia
Kong
Japan
Đài
Loan

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
ĐÁ NGUYÊN LIỆU

CHẤT LƯỢNG CAO

SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG
THIẾT BỊ
PHÂN LY HIỆN ĐẠI

HỆ THỐNG
NGHIỀN SIÊU MỊN

BỘT ĐÁ

CHẤT LƯỢNG CAO

CHẤT LƯỢNG
SẢN P H Ẩ M
Sản phẩm bột đá trắng siêu mịn của Công ty được
sản xuất theo qui trình công nghệ sản xuất tự động
hiện đại bậc nhất trên thế giới, với hệ thống nghiền
siêu mịn khép kín, thiết bị phân ly hiện đại, hệ
thống điều khiển được lập trình bằng phần mềm
Nguồn nguyên liệu là đá trắng tinh khiết được khai
thác từ mỏ của Công ty.

MỤC TIÊU

Đá được chọn lựa kỹ tại mỏ ngay từ khâu khai thác

Với mục tiêu đặt uy tín của Công ty và chất lượng sản phẩm lên

ban đầu tập kết về bãi trữ ở nhà máy. Công đoạn tiếp

hàng đầu, Công ty luôn chú trọng cải tiến trang thiết bị máy móc,

theo là làm sạch qua hệ thống sàng rung và hệ thống

quản lý chặt chẽ các công đoạn sản xuất, không ngừng nâng

rửa tự động trước khi đưa vào kẹp hàm để nghiền.
Đội ngũ KCS được đào tạo chính qui, bài bản, có
trình độ cao, kinh nghiệm được làm việc trong môi

cao trình độ của đội ngũ công nhân, đội ngũ quản lý. Từng bước
đưa sản phẩm của công ty ngày càng vươn xa đáp ứng kịp thời

trường chuyên nghiệp và trang thiết bị đầy đủ hiện

với nhu cầu của thị trường trong nước cũng như đưa thương

đại.

hiệu NAM TRUNG NGHỆ AN ngày càng vươn xa trên thị trường
quốc tế.

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

chuyên dụng rất ổn định về cỡ hạt của sản phẩm.
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MỎ ĐÁ ĐỒI

CON TRÂU

xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp

N Ă N G LỰC
Công ty đã được cấp phép khai thác mỏ đá
hoa nguyên liệu thuộc xã Hạ Sơn, huyện
Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An với thời hạn khai
thác là 25 năm.
Với chất lượng nguyên liệu hàng đầu (hàm
NĂNG LỰC

lượng CaCO3>98%, độ trắng >98%). Thiết
bị khai thác hiện đại đảm bảo ổn định chất
lượng đầu vào và đáp ứng sản xuất trong
thời gian dài.
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Nhà máy sản xuất được đặt trên diện tích 4 ha
với hệ thống nhà xưởng kiên cố, trang thiết bị
hiện đại văn phòng làm việc và nơi ăn nghỉ đầy
đủ tiện nghi cho cán bộ công nhân viên.
Công ty có 03 dây chuyền nghiền sản phẩm bột

PHÒNG THÍ NGHIỆM

đá CaCO3 siêu mịn, 01 dây chuyền tráng phủ
acid stearic. Với tổng sản lượng theo thiết kế là:
120.000 ntấn/ năm.

Quy trình quản lý chặt chẽ, trang thiết bị thí

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

CƠ SỞ HẠ TẦNG &
N G U Ồ N N H Â N LỰC

nghiệm hiện đại nhằm kiểm soát tốt nhất chất
lượng sản phẩm.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
CHEMICAL ANALYSIS

PHYSICAL ANALYSIS

FINENESS
( PARTICLE SIZE BY OMEC)

Calcium carbonate CaCO3

Magnesium Oxide MgO

≤ 0,2%

Whiteness

Brightness

Iron Oxide Fe2O3

< 0,01%

Stearic acid content

Aluminum Oxide Al2O3

< 0,1 %

Specific Gravity

Silica Oxide SiO2

Copper Oxide CuO

Natri Oxide Na2O

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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≥ 98%

Insoluble content (HCl)

< 0,05 %

< 0,001%

< 0,1 %

< 0,3 %

Hardness

Moisture

DOPAbsorption

Loss on Ignition

≥ 98%
(Konica Minolta CR 410)

D50 (Particle Size)

1,9 ± 0,5 micron(µm)

D97 (Top cut)

8,0 ± 1 micron (µm)

D50 (Particle Size)

2,2 ± 0,5 micron(µm)

D97 (Top cut)

10,0 ± 1,0 micron (µm)

D50 (Particle Size)

3,0 ± 0,5 micron(µm)

D97 (Top cut)

15,0 ± 1,5 micron (µm)

D50 (Particle Size)

4,0 ± 0,5 micron(µm)

D97 (Top cut)

20,0 ± 2,0 micron (µm)

D50 (Particle Size)

4,5 ± 0,5 micron(µm)

D97 (Top cut)

25,0 ± 2,0 micron (µm)

D50 (Particle Size)

19 ± 1,5 micron(µm)

D97 (Top cut)

50,0 ± 3,0 micron (µm)

D50 (Particle Size)

26 ± 2,0 micron(µm)

D97 (Top cut)

70,0 ± 4,0 micron (µm)

NT - 800

≥ 96%

-

2,7g/cm3

NT - 1000
NT - 1500

3 Moh

< 0,2 %

NT - 2000

27 ml/100g CaCO3

43,08% max

NT - 2500
NT - 5000
NT - 7000

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TRUNG NGHỆ AN
Nguyên liệu ổn định / Công nghệ hiện đại / Sản phẩm chất lượng / Dịch vụ hoàn hảo

