
 HỒ SƠ NĂNG LỰC 

1 
 

  

THƯ NGỎ 
 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

 

Công ty cổ phần Hiệp Phú xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý khách, lời cảm 

ơn sâu sắc về sự quan tâm của quý vị dành cho công ty chúng tôi trong thời gian tới. 

Công ty cổ phần Hiệp Phú chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm đất Bentonite: 

 

- Sodium bentonite  - API 

- Sodium bentonite  - NĐ 

- Sodium bentonite – TB 

- Sodium bentonite – KĐ 

- Sodium bentonite – MT 

- Bentag 

- Calcium bentonite 

- Bột sét 

 

Bên cạnh đội ngũ nhân viên kỹ thuật trẻ, năng động, sáng tạo, thành thạo các kỹ năng 

chuyên môn. Cùng với kỹ thuật sản xuất sản phẩm bằng công nghệ hiện đại bậc nhất hiện 

nay, chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu và mang lại sự hài lòng nhất cho 

Quý khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của Công ty Cổ phần Hiệp Phú. 

 

Chúng tôi luôn mong muốn trở thành đối tác lâu dài, thân thiết, góp phần đem lại sự 

thành công cho Quý khách hàng. Sự hài lòng của Quý vị và sự thành công của thương 

hiệu chính là sự thành công của chúng tôi. 

 

Kính chúc Quý khách hàng thành đạt, an khang, thịnh vượng. 

 

Trân trọng! 

 

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị 

Công ty Cổ phần Hiệp Phú 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Bích Ngọc 
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 
 

 Thông tin doanh nghiệp 

 

1. Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÚ 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HIEP PHU JOINT STOCK COMPANY 

Tên công ty viết tắt: HIEP PHU CO 

2. Trụ sở chính: Cụm CN Gia Hiệp, Thôn 7, Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng 

Số điện thoại: 063 3781 009  Fax: 063 3872558 

Email: cophanhiepphu@gmail.com 

3. Người đại diện:  

Họ và tên:   Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Chức vụ:     Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800368994 

Do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp (lần 7) ngày 11 tháng 04 năm 2014 

Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Sản xuất phân bón và hợp chất hữu cơ. 

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn 

phân bón. Bán buôn sản phẩm nông sản. Bán buôn bột giấy. 

- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt. 

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 

- Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón. 

- Khai thác và thu gom than bùn. 

- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác mỏ và khai 

thác khoáng chất và nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên, 

các chất phụ gia, đá quý, bột thạch anh, mica. 

- Sản xuất sản phẩm chịu lửa. 

- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác. 

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. 

mailto:cophanhiepphu@gmail.com
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- Sản xuất bêtông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. 

- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. 

- Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp. 

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (chỉ 

bán buôn động vật sống nằm trong danh mục Nhà nước cho phép) 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. 

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (không bao gồm bán buôn dược phẩm 

và dụng cụ y tế). 

- Xây dựng nhà các loại. 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. 

- Xây dựng công trình công ích. 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

- Phá dỡ. 

- Chuẩn bị mặt bằng. 

- Lắp hệ thống điện. 

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

- Hoàn thiện hệ thống công trình xây dựng. 

- Khai thác, chế biến và kinh doanh Bentonite. 

5. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng) 

Tài khoàn giao dịch ngân hàng 

Tài khoản 1: Tài khoản VND số: 050049707891 

Tại ngân hàng Sacombank – CN Di Linh – Lâm Đồng. 

Tài khoản 2: Tài khoản VND số: 5408201001909 

Tại ngân hàng Agribank – CN Di Linh – Lâm Đồng   
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 Mục tiêu: 

Xây dựng Công ty Cổ phần Hiệp Phú trở thành Công ty chuyên sản xuất và 

cung ứng sản phẩm Bentonite một cách chuyên nghiệp, vững mạnh một cách toàn 

diện. Khai thác và chế biến sét Bentonite thành các dòng sản phẩm phục vụ cho nền 

kinh tế Quốc dân có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn sản phẩm nhập khẩu nhưng 

giá cả cạnh tranh hơn. 

 Phương châm 

- Bảo vệ sự bền vững của sản phẩm về cả số lượng và chất lượng. 

- Xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng, sáng tạo. Xây dựng môi trường 

làm thân thiện, hiện đại. 

Công ty Cổ phần Hiệp Phú lấy uy tín và chất lượng làm phương châm hoạt 

động và phát triển của mình. Nguồn tài chính của Công ty Cổ phần Hiệp Phú càng 

ngày càng được củng cố và nâng cao. Đội ngũ kỹ sư, cử nhân, cán bộ kỹ thuật, công 

nhân lành nghề hoạt động chuyên nghiệp.  

Chúng tôi tin rằng với sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo, giá cả hợp lý, chất lượng 

đảm bảo sẽ đem lại cho Quý Khách hàng sự hài lòng nhất. Công ty Cổ phần Hiệp Phú 

luôn chủ trương sẽ xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững, uy tín với tất cả khách 

hàng và đối tác. 

Công ty Cổ phần Hiệp Phú mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý 

khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HỒ SƠ NĂNG LỰC 

5 
 

HỒ SƠ PHÁP LÝ
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT 

1. Xe vận tải của công ty với đầu xe các loại. 

  

 

 
 

2. Nhà máy, Kho chứa nguyên liệu. 
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3. Máy nghiền 5R (công suất thiết kế 6 tấn/giờ, công suất thực tế 4 tấn/giờ). 

 

 

4. Tủ tụ bù tự động. 
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5. Cụm Silo: dung tích 30 tấn (cụm 2 cái). 

 
6. Hệ thống sân phơi
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SẢN PHẨM 

Nhằm đáp ứng xu thế phát triển chung của xẫ hội và nhu cầu đa dạng của khách hàng, 

chúng tôi đã cho ra đời nhiều sản phẩm có chất lượng vượt trội. Ưu tiên chất lượng là 

hàng đầu, sản phẩm của chúng tôi chú trọng từ khâu lựa chọn sản phẩm đầu vào đến quá 

trình sản xuất và xuất xưởng. 

1. Bentonite HPB 600 – API 

2. Sodium bentonite – NĐ  

3. Sodium bentonite – TB 

4. Sodium bentonite – KĐ 

5. Sodium bentonite – MT 

6. Bentag 

7. Calcium bentonite 

8. Sodium bentonite 50-50 

9. Bột sét 

 Bentonite HPB 600 – API (được dùng làm dung dịch khoan thăm dò và khai thác 

dầu khí, làm dung dịch khoan cọc nhồi cho các công trình xây dựng): 

Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu Kết quả 

Tỷ trọng g/cm
3
 1.03-1.05 1.05 

Lực cắt tĩnh:  1 phút 

           10 phút 

g/cm
2
 20-30 

50-100 

30 

72 

Độ nhớt sec 18-45 45 

Máy Fann 300vòng/phút   12 

Máy Fann 600vòng/phút   18 

Hàm lượng cát % < 6 1.4 

Tỷ lệ keo % > 95 99 

Lượng mất nước ml < 30 15 

Độ dày áo sét mm 1-3 1 

Tính ổn định g/cm
2
 < 0.03 0.01 

pH - 7-9 8 
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 Sodium bentonite – NĐ (được dùng làm dung dịch khoan thăm dò địa chất, khoan 

giếng, làm vữa bơm xử lý địa chất công trình, vữa chống thấm cho các công trình 

thủy lợi, làm phụ gia khuôn đúc và thức ăn chăn nuôi, …). 

 

Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu Kết quả 

Tỷ trọng g/cm
3
 1.03-

1.15 
1.04 

Lực cắt tĩnh:  1 phút 

           10 phút 

g/cm
2
 20-30 

50-100 
30 

72 

Độ nhớt sec 18-45 35 

Máy Fann 300vòng/phút   5 

Máy Fann 600vòng/phút   9 

Hàm lượng cát % < 6 2 

Tỷ lệ keo % > 95 99 

Lượng mất nước ml < 30 15 

Độ dày áo sét mm 1-3 1 

Tính ổn định g/cm
2
 < 0.03 0.01 

pH - 7-9 8 

 

 Sodium bentonite – TB ( chuyên dùng cho tắm bùn khoáng, …) 

 

Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu Kết quả Ghi chú 

Tỷ trọng g/cm3 1.03-1.05 1.03  

Độ nhớt sec 18-45 20  

Máy Fann 300vòng/phút   4  

Máy Fann 600vòng/phút   6  

Hàm lượng cát % < 6 3  

Tỷ lệ keo % > 95 99  

pH - 7-9 8  

Kích ứng da   0 kiểm nghiệm viện 

Pasteur TP. HCM 
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 Sodium bentonite – MT (chuyên dùng cho xử lý môi trường, …) 

 

Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu Kết quả 

Tỷ trọng g/cm
3
 1.03-1.15 1.03 

Lực cắt tĩnh:  1 phút 

                    10 phút 

g/cm
2
 20-30 

50-100 
30 

72 

Độ nhớt sec 18-45 30 

Máy Fann 300vòng/phút   4 

Máy Fann 600vòng/phút   6.5 

Hàm lượng cát % < 6 2 

Tỷ lệ keo % > 95 99 

Lượng mất nước ml < 30 15 

Độ dày áo sét mm 1-3 1 

Tính ổn định g/cm
2
 < 0.03 0.01 

pH - 7-9 8 

 

 Bentag (chuyên dùng cho phụ gia thức ăn chăn nuôi, …) 

 

Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu Kết quả 

Tỷ trọng g/cm
3
 1.03-1.15 1.03 

Lực cắt tĩnh:  1 phút 

                    10 phút 

g/cm
2
 20-30 

50-100 
30 

72 

Độ nhớt sec 18-45 30 

Máy Fann 300vòng/phút   4 

Máy Fann 600vòng/phút   6.5 

Hàm lượng cát % < 6 2 

Tỷ lệ keo % > 95 99 

Lượng mất nước ml < 30 15 

Độ dày áo sét mm 1-3 1 

Tính ổn định g/cm
2
 < 0.03 0.01 

pH - 7-9 8 
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 Bột sét (sử dụng để bơm phụt gia cố đê kè, …) 

Chỉ tiêu ĐVT Yêu cầu Kết quả 

Độ ẩm % ≤12 10 

Độ lót sàn 200 mesh % ≤ 4 0.5 

Thành phần hóa:   - SiO2 % ≤ 63 54 

                - Al2O3 % ≥ 15 19 

                - Fe2O3 % ≤ 10 9 

                - CaO % ≥ 0.7 0.75 

                - Na2O % - 2.1 

                - MgO ppm - 2.2 

pH - 7-9 7 
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 

 

Cầu Thuận Phước 
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Cầu Rạch Miễu 

 

Cảng hàng không Cam Ranh 
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Thủy Điện Đồng Nai 3 

 

Thủy Điện Đồng Nai 4 

Và 1 số công trình khác như: 

-  Cầu lùn nha trang- quốc lộ 1 

- Hầm và cầu đèo Cả và đèo cù mong 

- Cầu vượt trạm II - xa lộ Hà Nội    

- Cầu vượt ngã tư Gò Dưa – Xa lộ Đại Hòa 

- Cầu vượt ngã tư Ga 

- Cầu vượt Tân Thới Nhất 

- Cầu Nguyễn Tri Phương – Quận 10 TPHCM 

- Cầu trên cao tốc Sài Gòn – Trung Lương 

- Các chung cư thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng (thi công phần khoan cọc nhồi) 

- Cầu dẫn vào cầu Cần Thơ 

- Cầu Pren – Cao tốc Đà Lạt 

- Dàn móng cáp treo Vinpear 

- Các nhà máy và khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương, Long An, Bình Phước 

- Các nhà máy sản xuất thức ăn gia xúc ở Bình Dương và Long An 

- Xuất khẩu qua thị trường Campuchia – Thái Lan – Lào  
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