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NAM PHAT SHIP CORP. 

GIỚI THIỆU CHUNG   
 

Công ty cổ phần đóng tàu và vận tải biển Nam Phát (Nam Phat Ship) là một trong 5 đơn vị thành 

viên của Tập đoàn Nam Phát (Nam Phat Group) được thành lập vào năm 2010, hoạt động chính 

trong lĩnh vực chính như sau: 

 Đóng mới tàu hàng có trọng tải đến 10 000 DWT 

 Đóng mới các tàu chuyên dụng: tàu chở khách du lịch, du thuyền nhiều phòng ngủ trên 

vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà, tàu kiểm ngư, tàu SAR, tàu lai, tàu hút bùn,… 

 Sửa chữa, hoán cải tàu đến 6 500 DWT 

 Dịch vụ kho bãi và bốc dỡ hàng hóa 

 Cảng biển tiếp nhận được tàu cỡ từ 10 000 DWT 

 Vận tải biển nội địa và quốc tế 

 Dịch vụ đại lý môi giới hàng hải nội địa và quốc tế 

 Gia công kết cấu thép 

Nhà máy được xây dựng tại khu Phố 12, Phường Hà An, Thị xã Quảng Anh, Tỉnh Quảng Ninh, cách 

cửa biển khoảng 5 hải lý, trên diện tích 20 ha, diện tích mặt nước 4 ha, với cơ sở hạ tầng hiện đại, 

đồng bộ. Số lượng cán bộ công nhân viên công ty giai đoạn 1 khoảng 400 lao động. 

Địa chỉ văn phòng giao dịch: P1010 – Nhà 18T1 – KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Email: shipowner@namphatship.com.vn – Website: www.namphatship.com.vn 

Mã số thuế: 5701483604 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Với tuổi đời non trẻ nhưng luôn có mục tiêu và nỗ lực không ngừng, chúng tôi có khả năng đáp ứng vận 

chuyển và phân phối vận tải đường biển trong nước và quốc tế, đóng mới và sửa chữa tàu biểu cho mọi đối 

tác, khách hàng với tôn chỉ: 

- Cung cấp dịch vụ hàng hải phù hợp và đáng tin cậy 

- Cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhất cho khách hàng, đối tác 

- Đáp ứng những yêu cầu chính đáng của khách hàng nhiệt tình, nhanh và linh hoạt 

- Cung cấp lịch tàu ổn định, tần suất cao, đảm bảo vận chuyển an toàn, đúng lịch trình 

- Sửa chữa và đóng mới tàu biển với tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật cao 

TẦM NHÌN 

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, đóng mới, sửa chữa tàu biển hàng đầu tại thị trường Việt Nam 

cho các khách hàng có nhu cầu tìm kiếm đối tác tin cậy, an toàn và chất lượng cao. 

SỨ MỆNH 

Luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho các chủ tàu, các đối tác vận chuyển với tiêu chuẩn cao nhất về vận tải, 

đóng mới và sửa chữa tàu đường sông, đường biển, đúng thời gian với chi phí hợp lý nhất. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 Chi phí hợp lý: Chúng tôi luôn tự hào về mức phí cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Đây 

chính là thế mạnh để có nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

 Đội ngũ giàu kinh nghiệm: Các khách hàng luôn hài lòng với chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung 

cấp bởi đội ngũ nhân lực của chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn tự hào rằng 

kinh nghiệm và kỹ năng làm việc của mình chính là tài sản quí giá nhất của công ty. 

 Xây dựng mối quan hệ lâu dài: Chúng tôi đã cố gắng xây dựng mối quan hệ với tất cả khách hàng 

từ những dịch vụ cơ bản nhất. Trên tinh thần hợp tác đó, chúng tôi hi vọng sẽ là người bạn đồng 

hành của khách hàng trên suốt các chặng đường phát triển. 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
  

  

Giám đốc 

Phó Giám đốc 

Phòng Kỹ thuật - 

KCS 

Phòng Kế hoạch, Kinh 

doanh & Đầu tư 

Phòng Vật tư 

Phòng Tài chính - Kế toán 

Chủ tịch 

Phân xưởng Máy – Điện 

Phó Giám đốc 

Phòng Điều hành           

sản xuất 

Phân xưởng Cơ khí - Ống 

Phân xưởng Vỏ tàu, Kết 

cấu thép 

Phân xưởng Làm sạch, 

Sơn, Trang trí 

Phó Giám đốc 

Phòng Tổ chức  

Hành chính 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

NHÀ MÁY ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU 

CHỨNG NHẬN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy đã được kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận tuân thủ 

theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Vietnam Register) đã kiểm tra và cấp chứng nhận phê duyệt năng lực cơ 

sở sản xuất cho Nhà máy đối với lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu. Các hệ thống tiêu chuẩn được 

áp dụng: 

 Hiệp hội phân cấp Quốc tế IACS 

 Tiêu chuẩn đóng mới và sửa chữa tàu của Nhà máy 

 Quy phạm và Quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các tiêu chuẩn đăng kiểm quốc tế 

 Phê duyệt quy trình hàn và chứng chỉ thợ hàn 

 Toàn bộ quy trình hàn tại nhà máy đã được phê duyệt bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam  

 Một nửa số lượng công nhân của Công ty đã được kiểm tra và cấp chứng nhận bởi Cục 

Đăng kiểm Việt Nam 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

NHÀ XƯỞNG 

Các nhà xưởng chính của nhà máy bao gồm: 

 Nhà xưởng vỏ tàu: L x B = 80m x 100m, được chia khu vực theo giai đoạn thi công, bao gồm: 

- Nhà xưởng làm sạch và sơn lót thép tấm bằng  

dây chuyền tự động 

- Khu vực cắt được trang bị 2 máy cắt hơi CNC 

và máy cắt Plasma 

- Khu vực uốn và gia công chi tiết cong được trang bị 

1 máy lốc tôn với 3 trục, máy ép thủy lực 500 tấn cùng  

nhiều máy móc phục vụ sản xuất khác 

- Khu vực gia công chi tiết, cụm chi tiết (mài, lắp ráp, hàn) 

- Khu vực lắp ráp tổng đoạn (lắp ráp, hàn, lắp phụ kiện, 

chà mài và sơn) 

- Nhà xưởng được trang bị thiết bị nâng hạ 5 - 30 tấn 

cùng xe chở tổng đoạn 60 tấn, cho phép thi công 

các tổng đoạn đến 60 tấn được lắp đặt đầy đủ  

trong nhà xưởng, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết 

 

 Nhà xưởng cơ khí - ống: L x B = 95m x 80m  

- Nhà xưởng được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để thi công hệ thống ống và các chi 

tiết cơ khí như máy tiện, máy cắt cơ khí,... 

- Các chi tiết ống được gia công và thử áp lực hoàn thiện tại xưởng trước khi lắp đặt hoặc 

mạ kẽm,... 

- Nhà xưởng được trang bị hệ thống chạy rửa ống cùng hệ thống thiết bị để thử áp lực hệ 

thống ống 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

 Triền đà & Âu tàu: Sau khi thi công hoàn thiện và sơn trong nhà xưởng, các tổng đoạn sẽ được 

đấu ghép tại các đà trượt và triền tàu để hạ thủy. Nhà máy hiện có 2 triền đà gồm: 

- Triền đà số 1: 30 m (rộng) x 140 m (dài); độ dốc: 1:10; sức nâng: 10 000 tấn 

- Triền đà số 2: 30 m (rộng) x 160 m (dài); độ dốc: 1:10; sức nâng: 5 000 tấn 

Hai triền đà này được trang bị 2 cổng trục 200 tấn và 1 cẩu chân đế 120 tấn, cho phép tổ hợp 

các mô đun lớn trước khi đấu đà.  

- Âu tàu: 30 m (rộng) x 120 m (dài), được trang bị cẩu trục 30 tấn, hệ thống khí công nghiệp, 

khí nén đồng bộ, có thể tiếp nhận sửa chữa các tàu có trọng tải dưới 5 000 tấn 

 

 

 

 

 

 

 Cầu cảng chuyên dụng: dài 300 m, được trang bị cẩu chân đế 40 tấn, tầm với 28 m cùng hệ 

thống khí công nghiệp, điện và hệ thống cấp nước ngọt đồng bộ. Nhà máy có 1 tàu lai dắt với 

công suất 750 mã lực phục vụ lai dắt tàu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                   www.namphatship.com.vn 

 

7 

 

NAM PHAT SHIP CORP. 

 Trung tâm gia công & cắt xẻ : L x B = 160m x 120m, được trang bị hệ thống cẩu giàn từ 10 - 30 

tấn, cùng hệ thống máy cắt từ 8 đến 16 ly và nhiều máy móc phụ trợ khác, đủ điều kiện thực 

hiện được nhu cầu sản xuất. Đây là trung tâm cắt xẻ kim loại có dây chuyền thiết bị công nghệ 

hiện đại, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cắt tấm, xẻ băng các chủng loại thép, kim loại, hợp kim 

(Thép không gỉ, thép cán nóng, cán nguội, thép mạ, thép kỹ thuật điện, …) theo kích thước yêu 

cầu, chi phí cạnh tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhà xưởng máy – điện: L x B = 95m x 20 m, được trang bị thiết bị để phục vụ gia công các chi 

tiết, kiểm tra và bảo dưỡng định kz máy móc, thiết bị, tổ hợp máy trước khi lắp đặt 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU 

Triền tàu phục vụ đóng mới và sửa chữa tàu dưới 6 500 DWT được trang bị các hệ thống thiết 

bị hiện đại, đồng bộ, bao gồm: 

- Tời thủy lực 60 tấn: 3 cái 

- Hệ thống khí nén phục vụ làm sạch và sơn vỏ tàu 

- Các hệ thống phụ trợ như khí công nghiệp, hệ thống điện và chiếu sáng,… 

Công ty đã đóng mới, sửa chữa, hoán cải thành công 10 lượt tàu trọng tải từ 800 - 3 500 DWT. 

Ngoài ra Nam Phat Ship còn được các chủ tàu tin tưởng hợp tác đóng mới các loại tàu khách 

du lịch 72 chỗ, du thuyền 24 phòng ngủ, tàu thép thay thế các tàu gỗ du lịch vịnh Hạ Long, đảo 

Cát Bà,… 
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NAM PHAT SHIP CORP. 
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NAM PHAT SHIP CORP. 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

DỊCH VỤ HÀNG HẢI 

GIỚI THIỆU 

Trong lĩnh vực vận tải biển, Nam Phat Ship được coi là một trong các doanh nghiệp vận tải biển 

lớn với mạng lưới khách hàng ổn định, với thị phần ngày càng mở rộng. Công ty cũng đã xác lập 

được thương hiệu trên thị trường vận tải trong nước cũng như thị trường vận tải quốc tế, bao 

gồm cả hoạt động vận tải hàng nội địa, hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước trong Khu 

vực Đông Nam Á.  

Với lợi thế hoạt động lâu năm trong ngành vận tải biển, Nam Phat Ship có đội tầu vận tải biển có 

thể hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam, tập trung ở các cảng lớn: Hải Phòng, Quy Nhơn, Cần Thơ, 

TP. Hồ Chí Minh. Đến Nam Phat Ship, khách hàng có được sự lựa chọn linh hoạt và rộng rãi các 

dịch vụ vận tải đường biển trong nước và quốc tế như dịch vụ giao nhận, vận tải hàng lẻ, hàng rời, 

có chất lượng tốt nhất với chi phí tối ưu nhất. 

Luôn cố gắng tích cực đầu tư đổi mới để đáp ứng nhu cầu biến đổi của thị trường, Nam Phat Ship 

cung cấp tới khách hàng các sản phẩm dịch vụ với tôn chỉ: 

 Cung cấp dịch vụ hàng hải phù hợp và đáng tin cậy 

 Cung cấp sản phẩm với mực giá cạnh tranh nhất 

 Đáp ứng những yêu cầu chính đáng của khách hàng nhiệt tình, nhanh và linh hoạt 

 Cung cấp lịch tàu ổn định, tần suất cao. Đảm bảo vận chuyển hàng hoá đến nơi an toàn, 

đúng lịch trình 

 Tuân theo pháp luật của chính phủ Việt Nam, luật hàng hải trong nước và quốc tế 

 Kinh doanh lành mạnh, tạo ra lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và xã hội 

 

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BIỂN 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

Cho đến nay, Nam Phat Ship đang là đơn vị vận chuyển hàng hải tin cậy cho nhiều doanh nghiệp, 

khách hàng trong và ngoài nước, trong đó có: Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty 

CP China Steel Sumikin Việt Nam, Công ty TNHH Steel Searcher Việt Nam, Công ty TNHH thép đặc 

biệt Shengli Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam,… 

Với đội ngũ vận tải biển là đội ngũ Cán bộ quản lý, thuyền trưởng, thuyền viên được đào tạo 

chuyên môn, nhiệt tình và đội ngũ quản lý có trách nhiệm và nhiệt huyết, với nhiều năm kinh 

nghiệm, Nam Phat Ship luôn cố gắng xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty với phương châm 

luôn lấy lợi ích khách hàng làm nền tảng cho sự tồn tại và phát triển, đảm bảo cung cấp cho khách 

hàng dịch vụ chuyên nghiệp như dịch vụ giao nhận, vận tải hàng lẻ, hàng rời,… với chất lượng tốt 

nhất và chi phí tối ưu nhất. 

Khối lượng hàng hóa vận chuyển của Nam Phat Ship đạt khoảng 80 000 tấn/tháng, đa dạng về 

chủng loại hàng hóa: tôn cuộn, thép xây dựng, thép hình thép cuộn, thép tấm, cọc cừ, thép cuộn, 

thép cây, sắt thép xây dựng, máy móc thiết bị, than, quặng khoáng sản, gỗ, cọc, hàng bột (tinh bột 

ngô, bã đậu nành, xi măng, than cám, xỉ sắt, clinker),… 

 

 

 

 

Dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển nội địa và quốc tế Vận chuyển hàng trọn gói 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

 

 

ĐỘI TÀU VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN 

Năm 2010, chúng tôi đưa con tàu đầu tiên Nam Phát 01 gia nhập thị trường vận tải biển. Sau 10 

năm hoạt động, Nam Phát tiếp tục đưa thêm 4 con tàu vào khai thác, bao gồm: Nam Phát 02, Nam 

Phát 18, Nam Phát Queen, Nam Phát Star để phục vụ nhu cầu vận tải của mọi đối tác khách hàng. 

 

  

 

 

Giao nhận, kiểm đếm và bốc dỡ hàng hóa tại cảng Thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 

Tàu Nam Phát 01 
Loại: Tàu chở hàng tổng hợp 
Trọng lượng:  1924.6 tấn 
Tổng trọng tải: 999 tấn 
Chiều dài x rộng: 67.5 m × 11.02 m 
Năm sản xuất:  2010 
Cờ: Việt Nam 
Cảng chính: Hải Phòng 



                                                                   www.namphatship.com.vn 

 

14 

 

NAM PHAT SHIP CORP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu Nam Phát 02 
Loại: Tàu chở hàng tổng hợp 
Trọng lượng:  3090.3 tấn 
Tổng trọng tải: 1598 tấn 
Chiều dài x rộng: 79.8 m × 12.82 m 
Năm sản xuất:  2010 
Cờ: Việt Nam 
Cảng chính: Hải Phòng 

Tàu Nam Phát 18 
Loại: Tàu chở hàng khô 
Trọng lượng:  1270 tấn 
Tổng trọng tải: 835 tấn 
Chiều dài x rộng: 64.1 m × 12.05 m 
Năm sản xuất:  2018 
Cờ: Việt Nam 
Cảng chính: Hải Phòng 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Tàu Nam Phát Star 
Loại: Tàu chở hàng tổng hợp 
Trọng lượng:  3084 tấn 
Tổng trọng tải: 1638 tấn 
Chiều dài x rộng: 79.92 m × 12.62 m 
Năm sản xuất:  2011 
Cờ: Việt Nam 
Cảnh chính: Hải Phòng 
 

Tàu Nam Phát Queen 
Loại: Tàu chở hàng tổng hợp 
Trọng lượng:  3242.4 tấn 
Trọng tải: 1599 tấn 
Chiều dài x rộng: 74.82 m × 12.6 m  
Năm sản xuất:  2017 
Cờ: Việt Nam 
Cảng chính: Hải Phòng 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

ĐỘI XE VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

Bên cạnh các dịch vụ về vận chuyển hàng hóa đường biển, Nam Phat Ship còn có một đội 30 xe 

vận tải đường bộ với các loại trọng tải khác nhau phù hợp với nhu cầu của khách hàng để vận 

chuyển hàng từ cảng tới kho của khách hàng nhanh chóng, kịp thời: 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 12 

tấn, 32 tấn, 35 tấn. Chúng tôi thiết lập đội ngũ vận tải chuyên nghiệp, năng động, đưa ra các giải 

pháp linh hoạt, có kế hoạch phù hợp, nhằm đạt hiệu quả tối đa. 

Ngoài ra, công ty có liên kết với một số đơn vị vận tải đường bộ bằng thiết bị cơ giới chuyên dùng 

để hỗ trợ cho việc thực hiện giao nhận hàng một cách tốt nhất cho qu{ đối tác khách hàng khi có 

nhu cầu.  

Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm: 

 Bốc xếp và sắp đặt hàng 

 Giao nhận vận tải hàng trọn gói 

 Vận tải hàng rời, hàng khô, hàng lỏng 

 Vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất và tạm xuất-tái nhập 

 Lưu kho và phân phối hàng hóa 
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NAM PHAT SHIP CORP. 

ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI 

Qua nhiều năm hoạt động, Nam Phat Ship đã xây dựng và phát triển một hệ thống đầy đủ những 

đối tác tin tưởng và hiệu quả nhất trong lĩnh vực môi giới thuê tàu, liên kết với các chủ tàu trong 

và ngoài nước để thuê dài hạn, đáp ứng nhu cầu và cung cấp cho sự thuận tiện của khách hàng.  

Với kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi với chủ tàu, đối tác vận chuyển và đối tác thuê vận 

chuyển, chúng tôi đã môi giới thành công nhiều chuyến tàu và nhiều lô hàng (hàng khô, hàng đông 

lạnh, hàng lỏng), môi giới thuê tàu định hạn, môi giới bảo hiểm hàng hóa,… 

Ngoài việc cung cấp dịch vụ vận tải, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp cho 

các đối tác, khách hàng mọi dịch vụ đại lý cho tàu ghé vào các cảng Việt Nam, bao gồm: làm thủ 

tục cho tàu ra vào cảng, thu xếp việc bốc dỡ hàng, sửa chữa tàu, cung cấp thông tin, tìm hàng cho 

tàu, đại lý bảo vệ quyền lợi của chủ tàu, cung ứng tàu biển,… 

 

 

  

 

 



 

 

 

NAM PHAT GROUP 

TẬP ĐOÀN NAM PHÁT 

Trụ sở chính: P1010 & P1011 - 18T1 - KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 

Tel: 046 281 0835 / Fax: 046 281 0869 

Email: namphatsteel@yahoo.com.vn 

Website: www.namphatsteel.com.vn 

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU NAM PHÁT 1 

Địa chỉ nhà máy: Phường Hà An – Thị Xã Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh 

Tel: 033 3551511 – 046 2512489 / Fax: 033 3551511 

Email: shipowner@namphatship.com.vn 

Website: www.namphatship.com.vn 

 

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU NAM PHÁT 2 

Địa chỉ nhà máy: Khu phố 12 - Phường Hà An – Thị Xã Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh 

 


