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Nhà cung ứng uy tín - chất lượng
Thuận An được thành lập từ 2007, chuyên kinh doanh các loại than đá, 
thiết kế và sản xuất lò hơi, cung ứng hơi bão hòa. Chúng tôi tự hào là 
đối tác thương mại uy tín lâu năm, kết nối bền vững với mọi khách 
hàng. 
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Đôn Lương, Yên Bắc, TX Duy Tiên, Hà Nam
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0988 562 555

0700254257MST
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Công ty TNHH Thuận An gần 15 năm hình 
thành và phát triển, chúng tôi đã khẳng 
định vị thế là một doanh nghiệp hàng đầu 
trong lĩnh vực kinh doanh than Việt Nam, 
than đá nhập khẩu và lò hơi, hơi bão hòa 
tại Việt Nam.

Thuan An Co., Ltd. has nearly 15 years of 
operation and development, we have 
affirmed our position as a leading enter-
prise in the field of trading imported coal, 
fluidized bed boilers, saturated steam in 
Vietnam.

Về Thuận An / Thuan An Overview
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01
THAN ĐÁ

   Công ty Thuận An là nhà cung cấp than đá nhập khẩu 
uy tín hàng đầu, chuyên cung cấp than số lượng lớn tới 
các khách hàng thương mại và nhà máy ở các tỉnh 
thành trên cả nước, trong đó nổi bật là các tỉnh ở phía 
Bắc: Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc 
Ninh, Thái Nguyên và các vùng phụ cận.

    Với phương châm kinh doanh “Lấy lợi ích của khách 
hàng đặt lên hàng đầu”, Công ty Thuận An tự hào luôn 
giữ được sự kết nối lâu dài, bền chặt với rất nhiều khách 
hàng lớn, uy tín lâu năm như: Acecook Việt Nam, Mì 
Micoem, Uniben, Tập Đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát, 
Công Ty Cồn Rượu Hà Nội Halico, các tập đoàn dệt may 
của Trung Quốc, Hàn Quốc, các nhà máy sản xuất giấy 
cao cấp của Nhật Bản.. Sản phẩm than đá nhập khẩu của 
chúng tôi cung cấp chuyên phục vụ đốt lò hơi công 
nghiệp cho các nhà máy gạch men gốm sứ, phân bón, xi 
măng, nhiệt điện, bê tông, chế biến thực phẩm, đồ uống, 
thức ăn gia súc, dệt nhuộm, sản xuất giấy…và rất 
nhiều các ngành công nghiệp khác.

1 5  N Ă M
H O Ạ T  Đ Ộ N G
T R O N G  N G À N H
T H A N  Đ Á
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01
COAL

   Thuan An Company is a leading reputable supplier of 
imported coal in bulk, specializing in supplying large 
quantities to commercial customers and factories in 
the Northern provinces: Hanoi, Hai Duong, Ninh Binh, 
Hung Yen, Bac Ninh, Thai Nguyen and surrounding 
areas.

    With the business motto “Taking the interests of      
customers first”, Thuan An Company is proud to always 
keep a long-term, durable connection with many large 
and well-known customers such as: Acecook Vietnam, 
Noodles Micoem, Uniben, Tan Hiep Phat Beverage 
Group, Hanoi Halico Alcohol Company, etc. Our imported 
coal products are provided for industrial boilers in facto-
ries of ceramic tiles, fertilizers, cement, thermal power, 
concrete, food processing, beverages, food. cattle, textile, 
paper production ... and many other industries.

1 5  Y E A R S  I N  T H E
C O A L  I N D U S T R Y
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 Các sản phầm than đá Việt Nam, than nhập khẩu từ Indonesia, Nga, Úc, Nam Phi… của Thuận 

An rất đa dạng, nhiều chủng loại, kích cỡ size hạt : than cám: từ cám 3a đến cám 6a, bao gồm cám 

miểng các loại, than cục xô: từ Cục 1 đến Cục 5, Cục xô có cám, Cục xô không cám , với dải nhiệt từ 

GAR2800, GAR3400, GAR4200 tới GAR7000…

 Quý khách hàng có nhu cầu mua than đá , hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn hỗ 

trợ miễn phí 24/7 về các chủng loại than phù hợp cho từng dây chuyền lò đốt, để sử dụng loại than 

phù hợp nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật, tiết kiệm chi phí nhiên liệu đầu vào cũng như tăng độ bền 

cho lò đốt.

INDONESIA NGA /RUSSIA ÚC/AUSTRALIA NAM PHI/SOUTH AFRICA VIETNAM
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 Vietnam coal, coal imported from Indonesia, Russia, Australia, South Africa ... of Thuan An are 

extremely diverse, many types, sizes of seeds: coal bran, from 3a to 6a, including various types of bran, 

coal clump: from D1 to D5, bureau of buckets with bran, bureau of buckets without bran, with heat 

ranges from GAR2800, GAR3400, GAR4200 to GAR7000 ...

 

Customers wishing to buy coal, please contact us for free 24/7 support on coal types suitable for each

furnace line, to use the right coal, to ensure technical safety, save input fuel costs as well as increase 

the durability of the incinerator

INDONESIA NGA /RUSSIA ÚC/AUSTRALIA NAM PHI/SOUTH AFRICA VIETNAM
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THIẾT KẾ - CHẾ TẠO

L Ò  H Ơ I
CUNG ỨNG HƠI BÃO HÒA&

 Thấy được tầm quan trọng và tiềm năng to lớn của 
kỹ thuật nhiệt, đặc biệt là nhiệt tự động hoá trong bối 
cảnh các nghành công nghiệp nước ta đang phát triển 
như vũ bão hiện nay, Công ty TNHH Thuận An đã thành 
công trong trong lĩnh vực tính toán thiết kế, chế tạo, lắp 
đặt hệ thống lò hơi tầng sôi.
 Với đội ngũ kỹ sư chuyên ngành, nhân viên kỹ 
thuật, công nhân sản xuất giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên 
môn, năng động, sáng tạo, sản phẩm lò hơi, đặc biệt là lò 
hơi tầng sôi của chúng tôi sử dụng nhiên liệu than cám, 
trấu, vỏ hạt điều, vỏ cà phê, mùn cưa… đã được khách 
hàng đánh giá cao về chất lượng, hiệu suất, thân thiện 
với môi trường.

 Ngoài ra Công ty Thuận An đang thực hiện đầu tư, 
kinh doanh bán hơi, bán nhiệt cho những khách hàng 
cần nguồn cung cấp hơi bão hòa đều và ổn định với giá 
thành tốt nhất trên thị trường hiện nay.
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02
DESIGN
MANUFACTURE
FLUIDIZED
BED BOILER

&
    Because of the importance and great potential of     
thermal engineering, especially thermal automation in 
the context of today's rapidly developing industries, 
Thuan An Co., Ltd. has succeeded in designing, manufac-
turing and installing fluidized bed boiler system.

    With a team of specialized engineers, technical staff, 
professional and experienced workers, our boiler         
products, especially our fluidized bed boilers using fuel 
coal bran, rice husks, cashew nut shells, coffee shells, 
sawdust ... have been highly appreciated by customers 
for their quality, performance and especially friendly with 
the environment.

    In addition, Thuan An Company is investing and selling 
steam and heat to customers who need a stable and      
saturated steam supply with the best price on the 
market today.
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MỤC TIÊU - TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

MỤC TIÊU

01

02

03

    Mở rộng thị trường trải dài từ Bắc tới Nam, 
phấn đấu trở thành đơn vị kinh doanh - nhập 
khẩu Than Đá Việt Nam, nhà cung cấp lò hơi 
tầng sôi, hơi bão hòa hàng đầu Việt Nam.
    Luôn cam kết lấy uy tín – chất lượng tạo thành 
công, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho 
khách hàng.

Than Thuận An hướng tới là một đơn 
vị cung cấp than đá uy tín, chất lượng 
nhất Việt Nam, đồng thời phấn đấu 
vươn tầm ra nhiều quốc gia thuộc 
khu vực Đông Nam Á.

    Liên kết thêm nhiều doanh nghiệp cung cấp 
than đá trong và ngoài nước nhằm đảm bảo 
nguồn cung chất lượng và giá cả tốt nhất cho 
khách hàng
    Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, 
khuyến khích sự sáng tạo của tập thể công ty
    Luôn có trách nhiệm với sự phát triển của xã 
hội, cộng đồng. Lợi ích của Công ty luôn đi đôi với 
lợi ích của xã hội
    Luôn đưa ra giải pháp về năng lượng tối ưu để 
phát triển ngành năng lượng nước nhà

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH
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TARGET - MISSION - VISION

TARGET

01

02

03

    By 2025, Thuận An will be the largest and the 
most competitive coal supplier in Vietnam.

Thuận An aims to be a well-recog-
nized coal supplier in South East Asia 
and the whole Asia as well.

   Effectively connect both domestic and                
international business partners.
  Always be a strategic business partner, a 
leading and reliable coal supplier.
     Optimize the services and expense.
     Create professional working environment.
  Willingly take responsibility of society and 
community service. Put company’s interests in 
parallel with social benefits.

VISION

MISSION
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Sản Phẩm/ Dịch Vụ THUẬN AN

Than thông 
thường/Normal

2800-7000 Kcal/kg 3 – 10% < 0,5% 35 – 46% 38 – 42% 0-100mm

Min

3300 Kcal/kg

Min

4000 Kcal/kg

6000-6200 Kcal/kg

5000-5200 Kcal/kg

6700 – 6900 
Kcal/kg

< 0.6% 7 - 9% 17 - 22 %

6200 – 6400 
Kcal/kg

Giới hạn:      < 
1%

Giới hạn:  < 10%
Giới hạn:                  < 

22%

Than cám/
Coal dust

6000 – 7500 
Kcal/kg

7-26% < 1% 8 – 10% 5-7% 0-10mm

Than cục các loại/
Cobble

7400 – 
8100Kcal/kg

4,5-10% < 1% 8 – 10% 5-7% 12-200mm

Than Việt 
Nam/
Vietnam
Coal

Nhiệt lượng/GCV 
kcal/kg

14-25% 0-100mm

Than Úc
Australia

Coal
< 21% 0.9

Than Nga/
Russia Coal

25-27% < 0.9% 9-11%

0-100mm

Than Indo GAR 
         4200

6-8% < 0,5% 34 – 38% 38 – 45% 0-100mm

Độ bốc hơi 
/Volatite matter

Cỡ 
hạt/Size

Độ nghiền 
(HGI)

Than đá 
Indonesia/

Indonesia
Coal

Than Indo GAR 
          3400

6-8% < 0,5% 42 - 47% 38 – 45%

Tên
Name

Chủng loại
Type

Độ tro/Ash
Lượng lưu 

huỳnh/Sulfur

Độ ẩm toàn 
phần/Total 
moisture



Sản Phẩm/ Dịch Vụ THUẬN AN

Thuận An là công ty có kinh 

nghiệm và uy tín lâu năm trong 

lĩnh vực thiết kế - chế tạo và lắp đặt 

nồi hơi tầng sôi. Vì vậy, trong gần 15 

năm qua, với giá trị cốt lõi đã được 

xây dựng đến nay Công ty Thuận 

An đã trở thành TOP đầu trong các 

công ty chuyên về Lò Hơi Tầng Sôi 

tại Việt Nam.

THUẬN AN SỬ DỤNG MÁY MÓC CÔNG NGHỆ
TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI

Các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đều đạt 
các tiêu chuẩn như: TCVN, JIS, DIN, ASTM, ISO, 
AXOCT, GB... được nhập khẩu từ EU, Nga, 
Japan, Korea, China và sản xuất trong nước 

nhờ hệ thống máy móc công nghệ tiên 
tiến bậc nhất trên thế giới.

Tại Thuận An, 100% công nhân - kỹ sư tốt 
nghiệp các trường Đại Học danh tiếng như 
Bách Khoa, Công nghiệp... có trình độ chuyên 
môn cao và liên tục đào tạo trực tiếp tại nhà 

xưởng nên kinh nghiệm triển khai dự án 
luôn được đánh giá với chất lượng cao 

nhất.

Hiệu quả của dự án luôn là giá trị cốt lõi mà 
Thuận An đã vận hành nên nhận được sự tin 
tưởng và yêu mến của khách hàng.

Kênh hỗ trợ và bảo hành được xem là 
thước đo năng lực của Thuận An vì vậy chúng 
tôi rất chú trọng khâu chăm sóc sau bán 
hàng, và hỗ trợ khách hàng tối đa về các vấn 

đề kỹ thuật có liên quan.  

Không ngừng học hỏi ý kiến từ khách hàng để 
nâng cao năng lực và tối ưu vận hành doanh 
nghiệp luôn được Thuận An quan tâm và triển 
khai.

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ 

GIẢI QUYẾT NHANH VÀ HIỆU QUẢ

HỖ TRỢ & BẢO HÀNH

LẮNG NGHE VÀ HỌC HỎI

DESIGN – MANUFACTURE FLUIDIZED BED BOILER



Products & Service THUẬN AN

Thuan An is the most             

experienced and reputable        

company in the field of design  

and installation of    fluidized bed 

boilers with nearly 15 years of 

establishment and   development. 

Therefore, with the core value built 

up to now, Thuan An Company has 

become the leading company 

specializing in the fluidized bed 

boilers in Vietnam.

THUAN AN USES THE MOST ADVANCED 
TECHNOLOGY MACHINERY IN THE WORLD

The products that we supply meet the 
standards such as TCVN, JIS, DIN, ASTM, ISO, 
AXOCT, GB ... imported from EU, Russia, Japan, 
Korea, China and domestically produced, 
thanks to the most advanced technology 

machinery system in the world.

In Thuan An, 100% workers - engineers 
graduated from famous and reputable 
Universities such as University of Technology, 
University of Industry ...have high professional 
qualifications and continuously train directly 

at Company projects. Implementation 
experience is always assessed with the 

highest quality.

The effectiveness of the project is always the 
core value that Thuan An has operated, so it 
receives the trust and love of customers.

Warranty and support channels are 
considered as a measure of Thuan An's 
capacity, so we attach great importance to 
after-sales care, and provide maximum 
customer support on relevant technical 

issues.

Continuously learning from customers to 
improve capacity and optimize business 
operation is always interested and deployed by 
Thuan An

HUMAN RESOURCE TRAINING

QUICK AND EFFECTIVE SETTLEMENT

SUPPORT & WARRANTY

LISTEN AND LEARN

DESIGN – MANUFACTURE FLUIDIZED BED BOILER



TẠI SAO CHỌN THUẬN AN LÀ NHÀ CUNG ỨNG

LÀ ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP
THAN ĐÁ VỀ VIỆT NAM

Trữ lượng than mà Công ty 
Thuân An nhập khẩu hàng 
năm vô cùng lớn. Do đó, khả 
năng cung ứng than với trữ 
lượng lớn và ổn định cho các 
nhà máy, xí nghiệp luôn đảm 
bảo.



WHY SHOULD CHOOSE THUẬN AN AS YOUR SUPPLIER

THUẬN AN IS A LARGE COAL
IMPORTER IN VIETNAM

Thuận An directly imports coal 
in bulk from Indonesia, Austra-
lia and Russia. The amount of 
coal that Thuận An imports 
every year is very large. There-
fore, we are at full capacity of 
supplying coal in bulk for fac-
tories and enterprises.



TẠI SAO CHỌN THUẬN AN LÀ NHÀ CUNG ỨNG

  Là đơn vị nhập khẩu than đá trực tiếp nên 

Thuận An cam kết sẽ mang đến cho khách 

hàng mức giá cạnh tranh và hợp lý nhất thị 

trường.

   Các chuyên gia về than của THUẬN AN trực 

tiếp đến các mỏ than để kiểm định chất lượng 

trước khi nhập than về Việt Nam. THUẬN AN 

luôn cam kết đảm bảo về chất lượng của 

nguồn than nhập khẩu về Việt Nam.

   Hàng hóa của Thuận An được phân loại sàng 

lọc trên cơ sở máy móc và trang thiết bị hiện 

đại, được kiểm định hàng ngày từ đội ngũ KCS 

chuyên nghiệp của công ty, do vậy mỗi lô 

hàng khi ra khỏi kho của Thuận An luôn vượt 

chỉ tiêu yêu cầu về chất lượng

NGUỒN THAN TẠI THUẬN AN LUÔN CAM KẾT
VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ THÀNH HỢP LÝ NHẤT.



WHY SHOULD CHOOSE THUẬN AN AS YOUR SUPPLIER

    The source coal of Thuận An is always      

committed to be the best quality with the 

most competitive price.

    Thuận An has coal experts directly go to coal 

mines to inspect the quality before importing 

coal to Vietnam. Moreover, with well- 

equipped and modern mechanical systems, 

coal is daily tested by Thuận An’s professional 

KCS team. Thus, each cargo from Thuận An’s 

warehouses is always above qualitative target.

COAL WITH BEST QUALITY ALONG WITH
MOST COMPETITIVE PRICE



TẠI SAO CHỌN THUẬN AN LÀ NHÀ CUNG ỨNG

    Tôn chỉ hoạt động của công ty là luôn lấy lợi ích của 

khách hàng đặt lên hàng đầu, do vậy Thuận An đã xây 

đựng kho bãi nối liền hệ thống các cảng thủy nội địa với 

mớn nước có thể tiếp nhận được tàu SP 3000 tấn, năng 

lực xếp dỡ của cảng 5000 tấn/ngày. Điều này giúp khách 

hàng tiết kiệm được rất lớn chi phí vận chuyển hàng hóa.

    

    Kho sản xuất rộng trên 5 Hecta được bao bọc che chắn 

kín đảm bảo bảo quản hàng hóa luôn đạt chất lượng tối 

ưu không bị ảnh hưởng của môi trường tác động.

 

    Bãi chứa nguyên khai trên 2 Hecta đáp ứng cho việc lưu 

trữ hàng hóa đồng thời thuận lợi cho lưu thông bốc xếp 

hàng hóa lên xuống nhanh chóng.  

Hệ thống kho bãi chứa than của Thuận An 

nằm ở Cụm cảng Yên Lệnh, Hà Nam – là vị trí 

đắc địa nối liền tuyến đường huyết mạch giao 

thương với các tỉnh khu vực phía Bắc như Hải 

Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, 

Ninh Bình...

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 
THUẬN LỢI
CHO MUA 
BÁN VẬN 
CHUYỂN
HÀNG HÓA

Giao thông đường biển

Giao thông đường bộ

Diện Tích



Warehouses for coal manufacturing and classifying are 

above 50000 m2 which are well-bounded.

    Over 20.000m2 raw coal warehouses of Thuận An  are 

available for storing coal in bulk, easily loading or discharg-

ing the cargos.

Because of taking customers’ benefits first, 

so Thuận An arranges our warehouses right 

at Yen Lenh Port Cluster, Duy Tien, Ha Nam 

Province, which links all northern  provinces 

of Vietnam such as: Hải Dương, Bắc Ninh, Thái 

Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình,etc.

THUẬN AN WARE-
HOUSING SYSTEMS 
LIE IN A GEOGRAPH-
ICALLY ADVANTA-
GEOUS LOCATION 
FOR CARGO TRANS-
PORTATION.

Warehousing area

Sea & Road transport

WHY SHOULD CHOOSE THUẬN AN AS YOUR SUPPLIER



THUAN AN CO., LTD

Nhà cung ứng vững bền chất lượng
Thuận an là nhà cung ứng các loại than đá, thiết kế & sản xuất nồi 

hơi, cung ứng hơi bảo hòa thành lập từ 2007, chúng tôi tự hào về thời 
gian tồn tại lâu dài vì uy tín kết nối bền vững cùng đối tác.

CÔNG TY TNHH

THUẬN AN

Đôn Lương, Yên Bắc, TX Duy Tiên, Hà Nam

Thandathuanan.vn

0351 383 0843
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