
Mã số thuế Tỉnh thành Điện thoại Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Năng lực cơ sở

1600628260-

001
An Giang

Chi nhánh Công ty cổ 

phần cơ khí Chợ Mới

Ấp Long Định, xã Long 

Điền A, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1600110119-

013
An Giang 2963846379

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV Phà An Giang - Xí 

nghiệp cơ khí giao thông

818/A, ấp An Thuận, xã 

Hòa Bình, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí. "

1600220016-

014
An Giang 2963846100

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV xây lắp An Giang - 

Xí nghiệp cơ khí giao 

thông xây dựng

Số 1 đường Nguyễn 

Thanh Sơn, P Bình Khánh, 

TP. Long Xuyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí. "

1602126837 An Giang
Công ty TNHH Đóng tàu 

Đạt Đông

Ấp Long Bình - Xã Long 

Điền A, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu 

cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu 

thể thao, vui chơi giải trí.

1602127421 An Giang
Công ty TNHH đóng tàu 

Hoàng Anh

Tổ 12, ấp Long Thượng, 

xã Kiến An, Huyện Chợ 

Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602143455 An Giang
Công ty TNHH Đóng Tàu 

Nghĩa Ân

Tổ 14, ấp Long Hạ, xã 

Kiến An, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602143832 An Giang
Công ty TNHH Đóng tàu 

Ngọc Chuyên

Ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thủy, Huyện Châu Phú

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.

1602126467 An Giang
Công ty TNHH đóng tàu 

Tân Phát Hòa An

Tổ 14, Ấp An Thạnh, xã 

Hòa An, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602139554 An Giang
Công ty TNHH đóng tàu 

Thanh Hảo

Số 168, Ấp Long Hòa, thị 

trấn Chợ Mới, Huyện Chợ 

Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1600634465 An Giang 76888399 Công ty TNHH Gia Phúc
Ấp Long Hòa, thị trấn Chợ 

Mới, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602141835 An Giang
Công ty TNHH Gỗ Tính 

Nghĩa

Số 72, Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ 

Hội Đông, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất 

nguy hiểm, tàu chở dầu).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1601316070 An Giang 763611666
Công ty TNHH Hồng 

Long

Số 150 tỉnh lộ 942, thị 

trấn Chợ Mới, Huyện Chợ 

Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1601013245 An Giang
Công ty TNHH Minh 

Tuấn

Xã An Hòa, Huyện Châu 

Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602116003 An Giang

Công ty TNHH một 

thành viên đóng tàu 

Hồng Phúc

Tổ 22, ấp Thị 2, thị trấn 

Chợ Mới, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.

1602141987 An Giang

Công ty TNHH một 

thành viên đóng tàu 

Thuận Thảo

Tổ 22, Ấp Long Thượng, 

xã Kiến An, Huyện Chợ 

Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 950 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602019289 An Giang

Công ty TNHH một 

thành viên Lê Trí Phú 

Tân

Ấp Bình Quới 2, xã Bình 

Thạnh Đông, Huyện Phú 

Tân

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 950 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1601882679 An Giang

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất 

nhập khẩu Tấn Lộc Phát

Số 8, tổ 1, ấp An Hưng, thị 

trấn An Phú, Huyện An 

Phú

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng lượng tàu không đến 600 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

1601998144 An Giang
Công ty TNHH MTV Mẫn 

Chợ Mới

Ấp Long Thượng, Xã Kiến 

An, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602046772 An Giang
Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ Sáu Nghiệp

Số 24/61 Xếp Bà Lý, khóm 

Bình Đức 05, P. Bình Đức, 

TP. Long Xuyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1600853749 An Giang 763638027
Công ty TNHH thương 

mại Nguyễn Phát

Ấp An Thạch, xã Hòa 

Bình, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602125417 An Giang
Công ty TNHH Võ Trung 

Hậu

Xã Bình Thủy, Huyện 

Châu Phú

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1602063471 An Giang
Công ty TNHHH Năm 

Hồng Hưng

Ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, 

Huyện Tri Tôn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.

1602125865 An Giang
Doanh nghiệp tư nhân 

đóng tàu Bảo Thắng

Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ 

Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1100653879 An Giang
Doanh nghiệp tư nhân 

Trung Tài

Tổ 18, ấp Bình An 2, xã An 

Hòa, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2/22



Mã số thuế Tỉnh thành Điện thoại Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Năng lực cơ sở

1600606468 An Giang
Doanh nghiệp tư nhân 

xăng dầu Thanh Liêm 2

Ấp Long Hòa 1, xã Long 

Điền A, Huyện Chợ Mới

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 900 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.

3501881097
Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Công ty Cổ phần Cơ khí 

Hàng hải Việt Nam

Số 847/15 đường 30/4, 

Phường 11, Thành phố 

Vũng Tàu

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn

0300430099-

004

Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Xí nghiệp sửa chữa tàu 

biển - Công ty CP Trục 

vớt cứu hộ Việt Nam

, Thành phố Vũng Tàu - Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn

2300124916 Bắc Ninh
Công ty Đóng tàu Hà 

Vinh (TNHH)

Thôn Liễn Thượng, Xã Đại 

Xuân, Huyện Quế Võ

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).  + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy.  + Tàu công 

trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).  + Bến nổi.  + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu 

cứu hộ...).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1301016904 Bến Tre
Công ty TNHH MTV 

Đóng tàu Trọng Tín

Ấp 4, xã Hữu Định, Huyện 

Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, 

tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1300620020 Bến Tre
Công ty TNHH MTV 

Quốc Anh

Ấp 3, xã Sơn Phú, Huyện 

Giồng Trôm

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1300999641 Bến Tre

Công ty TNHH MTV 

Thiết kế sửa chữa và 

Đóng tàu Thiện Chiến

Ấp Tân Quới Ngoại, xã 

Tân Thạch, Huyện Châu 

Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1300941049 Bến Tre
Công ty TNHH Thương 

mại Vận tải Thuận Lộc

Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ 

Thạnh, Huyện Giồng 

Trôm

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1301006198 Bến Tre
Công ty TNHH TMDV 

Sản xuất Hà Nam

Ấp Bình Thành, xã Bình 

Phú, Thành phố Bến Tre

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, 

tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2000407913 Cà Mau 2903834520
Công ty TNHH MTV Tân 

Phương Nam

Số 111, đường Trương 

Phùng Xuân, khóm 4, 

Phường 8, Thành phố Cà 

Mau

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng 

nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở dầu).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu thể thao, vui 

chơi giải trí."

1800155156-

013
Cần Thơ

CN Công ty TNHH MTV 

622- Xí nghiệp công 

trình giao thông thủy lợi

Lê Hồng Phong, phường 

Trà An, Quận Bình Thủy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1800277651 Cần Thơ
Công ty cổ phần CNTT 

và vận tải Cần Thơ

26 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Thủy, Quận 

Bình Thủy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dưới 35 m và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy 

tinh, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở dầu).   + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1801689785 Cần Thơ
Công ty TNHH Ghe sắt 

Thanh Sang

KV Long Châu, Phường 

Tân Lộc, Quận Thốt Nốt

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức 

ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  + Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  + Các phương tiện chuyên dùng như: 

bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

1801682317 Cần Thơ
Công ty TNHH Ghe tàu 

Thắng Ngân

KV9, phường Châu Văn 

Liêm, Quận Ô Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 

sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện có sức chở dưới 50 người.   + Các phương tiện chuyên dùng 

như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

1801672703 Cần Thơ
Công ty TNHH Ghe tàu 

Trương Tạo

Số 966/39A, KV Cái Sơn, 

P. Thới Long, Thành phố 

Cần Thơ

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  - Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 

135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  - Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  - Các phương tiện chuyên dùng 

như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m

1801395619 Cần Thơ

Công ty TNHH MMTV 

Công nghiệp Tàu thủy 

Châu Thanh Bình

156/79, Đoàn Thị Điểm, 

Phường Cái Khế, Quận 

Ninh Kiều

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1801420262 Cần Thơ

Công ty TNHH một 

thành viên công nghiệp 

tàu thủy Đắc Hưng

54A1 đường 3/2, phường 

Xuân Khánh, Quận Ninh 

Kiều

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1800278817 Cần Thơ
Công ty TNHH một 

thành viên Hải Bình

36 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Thủy, Thành 

phố Cần Thơ

- Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.   - Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở 

hàng có trọng tải toàn phần đến 3500 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy

1801345858 Cần Thơ
Công ty TNHH MTV cơ 

giới Minh Lộc

136, Hai Bà Trưng, 

Phường Tân An, Quận 

Ninh Kiều

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1801309747 Cần Thơ
Công ty TNHH MTV Cơ 

khí Thành Nhi

Số 257, Khu vực Phúc Lộc 

1, Phường Trung Nhứt, 

Quận Thốt Nốt

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 

sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện có sức chở dưới 50 người.   + Các phương tiện chuyên dùng 

như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

1801465168 Cần Thơ
Công ty TNHH MTV 

Đóng tàu Hồng Nga

Khu vực Thới An 1, 

Phường Thuận An, Quận 

Thốt Nốt

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức 

ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  + Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  + Các phương tiện chuyên dùng như: 

bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

1801672728 Cần Thơ
Công ty TNHH Tàu sắt 

Thanh Tuấn

Ấp Thới Bình B, Xã Thới 

Thạnh, Huyện Thới Lai

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức 

ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  + Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  + Các phương tiện chuyên dùng như: 

bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

1801672446 Cần Thơ
Công ty TNHH Tàu thủy 

Bảy Sơn

Ấp Thới Khánh, Xã Tân 

Thạnh, Huyện Thới Lai

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  - Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 

135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  - Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  - Các phương tiện chuyên dùng 

như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m

1801697137 Cần Thơ
Công ty TNHH Trần 

Hoàng Linh

Số 78, Ấp Thới Bình B, Xã 

Thới Thạnh, Huyện Thới 

Lai

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  - Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 

135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  - Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  - Các phương tiện chuyên dùng 

như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m
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1801169144 Cần Thơ
Doanh nghiệp tư nhân 

Mỹ Hồng Ngọc

3/1 Khu vực Bình Yên A, 

phường Long Hòa, Quận 

Bình Thủy

-Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu k

1800159150 Cần Thơ
Doanh nghiệp tư nhân 

Năm Cảnh

268/6, Trần Nguyên Hãn, 

P. Châu Văn Liêm, 

Phường Châu Văn Liêm, 

Huyện Thới Lai

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 

sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện có sức chở dưới 50 người.   + Các phương tiện chuyên dùng 

như: bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

1800658209 Cần Thơ
Doanh nghiệp tư nhân 

Thanh Vũ

65/4, Trần Phú, phường 

Cái Khế, Quận Ninh Kiều

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0401581986 Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Đóng 

tàu Bảo Duy

Lô 12-13-14 Khu trú bão 

Âu thuyền Thọ Quang, 

Phường Nại Hiên Đông, 

Quận Sơn Trà

1. Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn.  2. Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều 

dài nhỏ hơn 25 mét.

0400586999 Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật biển S.TECH

Lô D7 - D8 Khu Công 

nghiệp Âu Thuyền Thọ 

Quang, Phường Nại Hiên 

Đông, Quận Sơn Trà

1. Đóng mới, hoán cải phương tiện bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + tàu 

kéo/đẩy.  + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...)  + Bến nổi.  + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa 

tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...)  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.  2. Sửa chữa các phương tiện chở hàng, phương tiện chở khách và các loại 

phương tiện nêu tại mục 1.

0303667226-

001
Đồng Nai

Chi nhánh Công ty TNHH 

Trục vớt Song Thương

ấp Rạch Bảy , Xã Phú Hữu, 

Huyện Nhơn Trạch

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

3602041337 Đồng Nai
Công ty TNHH Đức Tài 

Thịnh

Ấp Rạch Bảy, xã Phú Hữu, 

Huyện Nhơn Trạch

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).  + Tàu kéo/đẩy.  + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).  + Bến nổi.  + Tàu phục 

vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

3600940385 Đồng Nai
Hợp tác xã đóng tàu xà 

lan Nhơn Trạch

Tổ 31, Ấp 1, xã Phước 

Khánh, Huyện Nhơn 

Trạch

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1400654087 Đồng Tháp
Công ty cổ phần cơ khí 

DFC Đồng Tháp

Số 1649, quốc lộ 30, 

phường 11, Huyện Cao 

Lãnh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1400465442 Đồng Tháp 673861518
Công ty cổ phần vận tải 

đường sông Đồng Tháp

Số 107, quốc lộ 80, ấp 

Thạch Phú, xã Tân Bình, 

Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1700 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1402160439 Đồng Tháp
Công ty TNHH đóng tàu 

Duy Tâm

Tổ 4, ấp Tân Hậu, xã Tân 

Thuận Tây, Thành phố  

Cao Lãnh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1402158373 Đồng Tháp
Công ty TNHH đóng tàu 

Tân Bình

Số 114, ấp Tân Hội, xã 

Tân Bình, Huyện Thanh 

Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1402174343 Đồng Tháp
Công ty TNHH MTV Ghe 

tàu Thành Tính
, Huyện Cao Lãnh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  - Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 

135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  - Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  - Các phương tiện chuyên dùng 

như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m

1402158020 Đồng Tháp

Công ty TNHH sửa chữa 

và đóng mới phương 

tiện thủy nội địa Tùng 

Phát

Bến đò đất sét, ấp An 

Thuận, xã Mỹ An Hưng B, 

Huyện Lấp Vò

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1402054776 Đồng Tháp 903087787
Công ty TNHH Thương 

Mai Dịch Vụ Nhọn

Ấp An Thái, xã Mỹ An 

Hưng A, Huyện Lấp Vò

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2901057238-

001
Hà Tĩnh

Chi nhánh Công ty TNHH 

Thiên Tài tại Hà Tĩnh

Khối 11, thị trấn Xuân An, 

Huyện Nghi Xuân

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

3000105505 Hà Tĩnh 0393 821341
Công ty TNHH MTV 

Đóng tàu Bến Thủy

Khối 7, Thị trấn Xuân An, 

Huyện Nghi Xuân

1. Phương tiện thủy nội địa vỏ thép  - Đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn.  - Sửa chữa phương tiện có trọng tải 

toàn phần đến 4.500 tấn.  2. Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài nhỏ hơn 35 mét.

0800291823 Hải Dương
Công ty cổ phần đóng 

tàu Hồng Hà

Phố Kinh Hạ, Thị xã Kinh 

Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0800301599 Hải Dương
Công ty cổ phần thương 

mại Hoàng Tùng

Xã Nam Tân, Huyện Nam 

Sách

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0801095726 Hải Dương
Công ty cổ phần TM vận 

tải và đóng tàu Duy Tân

KDC Nhẫm Dương, 

phường Duy Tân, Thị xã 

Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0801147413 Hải Dương
Công ty CP đóng tàu Hải 

Hưng

Khu Hiệp Thạch, phường 

Hiệp Sơn, Thị xã Kinh 

Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0800611784 Hải Dương

Công ty CP thương mại, 

vận tải, dịch vụ Hoành 

Sơn

Thôn 2, xã Hoành Sơn, Thị 

xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0800345116 Hải Dương
Công ty CP xây dựng và 

đóng tàu Hà Hải

Thôn Đại Điền, xã Hồng 

Lạc, Huyện Thanh Hà

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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0801303221 Hải Dương

Công ty TNHH Công 

nghiệp đóng tàu, vận tải 

và Thương mại Hưng 

Thịnh

Thôn Cậy Sơn, xã Hoành 

Sơn, Thị xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn và hoán cải, sủa chữa 

phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 

hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + 

Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0801291713 Hải Dương
Công ty TNHH đóng tàu 

An Phát

Thôn Quảng Đạt, Ngũ 

Phúc, Huyện Kim Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0800280525 Hải Dương
Công ty TNHH Đức 

Mạnh

Phường Hiệp Sơn, Thị xã 

Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0800251884 Hải Dương Công ty TNHH Hà Bình
Thôn Lê Hà, xã Thanh 

Quang, Huyện Nam Sách

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0800383182 Hải Dương

Công ty TNHH MTV cơ 

khí vận tải và thương 

mại Minh Khánh

Thôn Nội, xã Minh Hòa, 

Thị xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0801146723 Hải Dương
Công ty TNHH MTV Thủy 

Quân HD

Phường Hiệp Sơn, Thị xã 

Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0801146723 Hải Dương
Công ty TNHH MTV Thủy 

Quân HD

Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh 

Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0800379820 Hải Dương

Công ty TNHH MTV xây 

dựng và cơ khí Việt 

Hùng

Thôn Tam Đa, xã Minh 

Hòa, Thị xã Kinh Môn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200396207-

001
Hải Phòng

Chi nhánh Công ty TNHH 

một thành viên Nam 

Triệu - xí nghiệp đóng 

tàu

Cụm dân cư số 1, đường 

Tân Hà, phường Lãm Hà, 

Quận Kiến An

- Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm.   - Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + 

Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

0200917925 Hải Phòng

Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển Phú Đức 

Quang

Xóm 7, thôn Vĩnh Khê, xã 

An Đồng, Huyện An 

Dương

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 150 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200573569 Hải Phòng 2253827254
Công ty Cổ phần dịch vụ 

kỹ thuật Cảng Hải Phòng

Số 1 Lê Thánh Tông, 

Phường Máy Tơ, Quận 

Ngô Quyền

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn, sửa chữa phương 

tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + 

Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đệm khí)  + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, 

tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, 

vui chơi giải trí.
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0200751035 Hải Phòng
Công ty Cổ phần đóng 

tàu Thái Bình Dương

Khu 6, Thị Trấn Tiên Lãng, 

Huyện Tiên Lãng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn.  + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu khách cánh ngầm, tàu đệm khí)  + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200563578 Hải Phòng
Công ty Cổ phần Vận tài 

biển Hùng Vương

Thôn Ngọc Khê, xã Phù 

Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0201562231 Hải Phòng 2253673104

Công ty TNHH Dịch vụ 

Vận tải và Thương mại 

Hưng Phong

Thôn 7, Xã Hợp Thành, 

Huyện Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0201741015 Hải Phòng

Công ty TNHH đóng mới 

và sửa chữa tàu thủy 

Kiên Thành

Xóm 5, Xã Hợp Thành, 

Huyện Thuỷ Nguyên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu khách cánh ngầm, tàu đệm khí)  + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, 

tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200820994 Hải Phòng 913243466
Công ty TNHH Đóng tàu 

PTS Hải Phòng

Số 16 đường Ngô Quyền, 

Phường Máy Chai, Quận 

Lê Chân

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   

+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200134794 Hải Phòng
Công ty TNHH Một 

thành viên 189

Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An

- Đóng mới và sửa chữa phương tiện vỏ thép và hợp kim nhôm có trọng tải toàn phần đến 5.500 tấn.  Đóng mới phương tiện vỏ chất dẻo 

cốt sợi thủy tinh.

0200895460 Hải Phòng

Công ty TNHH một 

thành viên đóng tàu Phà 

Rừng

Thị trấn Minh Đức, Huyện 

Thuỷ Nguyên

- Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 12000 tấn.   - Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, 

bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 35000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm

0200366989 Hải Phòng

Công ty TNHH một 

thành viên đóng tàu Sơn 

Hải

Làng Phạm Dùng, xã An 

Hồng, Huyện An Dương

- Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm.   - Đóng mới phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần 

đến 2000 tấn.   - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn.

0200844762 Hải Phòng
Công ty TNHH MTV 

đóng tàu Bạch Đằng

Số 3 Phan Đình Phùng, 

phường Hạ Lý, Quận 

Hồng Bàng

- Hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 75000 tấn.   - Đóng mới phương tiện thủy nội địa vỏ thép, 

bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 22500 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm

0200290105 Hải Phòng 313850651
Công ty TNHH MTV 

Đóng tàu Hồng Hà

Thôn Phí Xá, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 12,500 tấn.   - Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm có trọng tải toàn phần đến 

500 tấn.   - Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m (trừ tàu chở khí hóa

0201741664 Hải Phòng

Công ty TNHH sửa chữa 

và đóng mới phương 

tiện thủy 81

Số 438 đường Hùng 

Vương, phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200158354 Hải Phòng Công ty TNHH Thế Kỷ

Số 11 Minh Khai, Phường 

Minh Khai, Quận Hồng 

Bàng

Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 20 m, có sức chở đến dưới 50 người bao 

gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); + Phương tiện chở 

khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí);   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…);   

+ Bến nổi;   Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200276485 Hải Phòng 313540007
Công ty TNHH thiết bị 

Hồng An

Số 14 Cầu Bính, Phường 

Sở Dầu, Quận Hồng Bàng

Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm có chiều dài lớn nhất đến 10m, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa 

lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, 

khách sạn nổi, tàu khách cánh ngầm, tàu đệm khí)   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu 

cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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0200493306 Hải Phòng 2253903168
Công ty TNHH thương 

mại Khiên Hà

Thôn Xuân Áng, thị trấn 

Trường Sơn, Huyện An 

Lão

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 16000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200145316 Hải Phòng

Xí nghiệp cơ khí tàu 

thuyền - kinh doanh 

tổng hợp - Công ty 

TNHH một thành viên 

128

Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An

- Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng lượng tàu không đến 600 tấn, bao gồm: tàu khách dưới 100 khách, các tàu 

không phải tàu khách ( trừ tàu dầu tổng dung tích từ 1000 trở lên, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng; 

6300337100 Hậu Giang
Công ty TNHH Đóng tàu 

Thạnh Dư

Ấp Mỹ Thạnh C, xã Hòa 

Mỹ, Huyện Phụng Hiệp

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  - Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 100 tấn và có động cơ tổng công suất dưới 

135 sức ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  - Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  - Các phương tiện chuyên dùng 

như: bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút.. có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m

6300334646 Hậu Giang

Công ty TNHH MTV dịch 

vụ thương mại Phát 

Thành

Khu vực V, phường Hiệp 

Thành, Thành phố Ngã 

Bảy

Đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 990 tấn (trừ tàu 

chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, 

tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dưới 35 m và 

vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy 

hiểm, tàu chở dầu).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

6300328177 Hậu Giang
Công ty TNHH sửa chữa 

đóng tàu Ngự Bình

KDC Vượt lũ Cái Côn, xã 

Đại Thành, Thành phố 

Ngã Bảy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:   + 

Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở dầu).   + Phương tiện chở 

khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

4201650206 Khánh Hòa
Công ty TNHH Đóng tàu 

Composite Khánh Hòa

TDP6 Bình Tây, phường 

Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP), vỏ gỗ (trừ tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, 

tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu cánh ngầm, tàu đệm khí)  2. Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, hợp 

kim nhôm (ngoại trừ sửa chữa phần kết cấu thân tàu)

4200429467 Khánh Hòa
Công ty TNHH đóng tàu 

Sông Lô

Tổ 40 Sơn Thủy, Phường 

Vĩnh Phước, TP. Nha 

Trang

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài đến 25 m, bao gồm:   + Phương tiện chở 

hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh 

ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, 

tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   2. Sửa chữa phương tiện vỏ gỗ.

4201780357 Khánh Hòa 915825399
Công ty TNHH Đóng tàu 

Trường Hải

Tổ 3 đảo Trí Nguyên, 

Phường Vĩnh Nguyên, TP. 

Nha Trang

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 20 m, bao gồm:   + 

Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu).   + Phương tiện chở khách 

có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu 

y tế, tàu cứu hộ…).   + Bến nổi.   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   2. Sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dưới 

20m, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu).   + 

Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/ đẩy."

4200702733 Khánh Hòa
Công ty TNHH MTV 

Đóng tàu Nha Trang

01 Tân Lộc - Bình Tân, 

Phường Vĩnh Trường, TP. 

Nha Trang

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 

5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); tàu dầu có dung tích GT<1000; tàu 

khách có sức chở dưới 100 khách.  + Sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm), tàu khách.    + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + 

Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.  

2. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh.  3. Sửa chữa phương tiện vỏ gỗ.
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4200347013 Khánh Hòa
Viện nghiên cứu chế tạo 

tàu thủy

Số 44, Hòn Rớ, Phướng 

Đồng, TP. Nha Trang

1. Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhở hơn 35 m, bao gồm:   + Phương tiện chở 

hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh 

ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu 

hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.  2. Hệ trục chân vịt có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 127 m lắp ráp trên phương tiện thủy nội địa.

1700373270-

002
Kiên Giang

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV thương mại dịch vụ 

Ba Hùng

Tổ 5, ấp Vĩnh Hòa II, xã 

Vĩnh Hòa Phú, Huyện 

Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ có chiều dài dưới 35 m, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 

hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở dầu).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công 

trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu 

cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1700185407 Kiên Giang
Công ty TNHH Kiên 

Giang Composite

Ấp Hai Xáng, xã Nam Yên, 

Huyện An Biên

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m bao gồm:   + Phương tiện chở hàng 

(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, 

tàu đệm khí).   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).  + Bến nổi.   + Tàu thể thao, 

vui chơi giải trí.

1700580164 Kiên Giang
Công ty TNHH Minh 

Hạnh

Số 48 đường Ngô Thời 

Nhiệm, phường An Bình, 

Thành phố Rạch Giá

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở 

khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 

2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

1701901639 Kiên Giang
Công ty TNHH một 

thành viên Nhựt Quyền

Tổ 1, ấp Lô 2, xã Hưng 

Yên, Huyện An Biên

Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm, vỏ thép, vỏ gỗ và vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn 

phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu 

cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, 

tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1701901639 Kiên Giang
Công ty TNHH một 

thành viên Nhựt Quyền

Tổ 1, ấp Lô 2, xã Hưng 

Yên, Huyện An Biên

Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm, vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa 

lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   

+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa 

tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1702233007 Kiên Giang

Công ty TNHH MTV 

Phương Thanh 

Composite

Số 506A, ấp Tân Phước, 

xã Giục Tượng, Huyện 

Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa 

lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở dầu).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, 

tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1700725638 Kiên Giang
Công ty TNHH MTV 

Thạnh Thới

Khu phố 1, phường Tô 

Châu, Thành phố Hà Tiên

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở 

khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 

3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

1701178025 Kiên Giang Công ty TNHH Trần Hiên
81B, ấp Bình Thuận, xã 

Bình Sơn, Huyện Hòn Đất

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở 

khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 

3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).
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1700906867 Kiên Giang
Doanh nghiệp tư nhân 

Năm Tỏ

Số 130, Tổ 4, ấp Sư Nam, 

thị trấn Hòn Đất, Huyện 

Hòn Đất

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở 

khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 

3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

0200375694-

004
Kiên Giang

Nhà máy đóng tàu Kiên 

Giang - Chi nhánh Công 

ty cổ phần cơ khí - 

thương mại và xây dựng 

Hải Phòng

Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp 

Minh Phong, xã Bình An, 

Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1701988407 Kiên Giang
Xí nghiệp sửa chữa tàu 

627

01 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Vĩnh Lợi, Thành 

phố Rạch Giá

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở 

khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần đến 

2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).

0301428455-

001
Long An

Chi nhánh công ty TNHH 

Sản xuất - Thương mại 

Huy Hiền

Ấp 5, xã Thạnh Đức, 

Huyện Bến Lức

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu 

cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu 

thể thao, vui chơi giải trí.

1101803566 Long An
Công ty TNHH Cát 

Tường Nguyên - LA

Ấp Phú Thạnh, Xã Long 

Phụng, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101793068 Long An
Công ty TNHH Đóng tàu 

An Lộc

Ấp Tân Quí, Xã Tân Tập, 

Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101860035 Long An
Công ty TNHH Đóng tàu 

Sáu Hoàng

Ấp 2, Xã Mỹ Phú, Huyện 

Thủ Thừa

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn, sửa 

chữa phương tiện có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   

+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101973737 Long An
Công ty TNHH đóng tàu 

Thành Phát

Ấp 2, xã Long An, Huyện 

Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101805884 Long An
Công ty TNHH Duy Kiệt 

Vũ

Ấp Phú Thạnh, Xã Long 

Phụng, Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101866037 Long An
Công ty TNHH Một 

thành viên Anh Rở

Ấp Bà Nghĩa, Xã Tân 

Chánh, Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách đến 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1101975614 Long An
Công ty TNHH MTV Bùi 

Hồng Hưng

Ấp 4, xã Phước Đông, 

Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1100796179 Long An
Công ty TNHH MTV 

Hoàn Thuấn

Ấp 4, Xã Phước Đông, 

Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, 

tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Bến 

nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101363499 Long An
Công ty TNHH MTV 

Huỳnh Phú Lâm

Ấp Tân Qúi, Xã Tân Tập, 

Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa 

lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   

+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa 

tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1100865961 Long An
Công ty TNHH MTV 

Thanh Bạch

Ấp 4, xã Phước Đồng, 

Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện vỏ gỗ (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn 

nổi).  + Hoán cải, sửa chữa phương tiện vỏ gỗ.  + Hoán cải, sửa chữa phương tiện vỏ thép có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn.

1101701243 Long An
Công ty TNHH MTV 

Thiên Tân Long An

Ấp 4, Xã Phước Đông, 

Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, 

tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1100784832 Long An
Công ty TNHH MTV Tư 

Lai II

Ấp 3, Xã Tân Ân, Huyện 

Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101985267 Long An
Công ty TNHH MTV Vỏ 

Ngọc Liêm

Số 07 ấp 4, Xã Phước 

Đông, Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 200 tấn.   + Phương tiện chở khách.  + Tàu 

kéo/đẩy.   + Các phương tiện thủy nội địa có công dụng khác.

0309512596 Long An
Công ty TNHH Nam Đô 

Thành

Khu phố Phước Thuận, thị 

trấn Cần Giuộc, Huyện 

Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vở chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 30 m, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, 

tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, 

vui chơi giải trí.

1101975808 Long An
Công ty TNHH Phạm 

Hữu Bằng

Ấp Bà Nghĩa, Xã Tân 

Chánh, Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101975607 Long An
Công ty TNHH TMDV 

đóng tàu Minh Thành

Đường đê Tây Phú, ấp 

Tây Phú, Xã Long Phụng, 

Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101957189 Long An
Công ty TNHH Vận tải và 

Cho thuê tàu Vàm Cỏ

Đường đê Rạch Cát, ấp 

Ông Rèn, Xã Long Hựu 

Đông, Huyện Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 2.500 tấn (trừ tàu 

dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm 

khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101912822 Long An
Công ty TNHH Võ Thành 

Phê

Ấp Phước Thuận, xã 

Trường Bình, Huyện Cần 

Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, 

tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1100796161 Long An
Doanh nghiệp tư nhân 

Bảy Mừng

Ấp Phú Thạnh, xã long 

Phụng, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.500 tấn, sửa chữa phương tiện có trọng 

tải đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1100777313 Long An
Doanh nghiệp tư nhân 

Hoài Sang

Ấp 4, xã Tân Ân, Huyện 

Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, 

nhà hàng nổi, khách sạn nổi).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...)  + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn 

luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1101310088 Long An
Doanh nghiệp tư nhân 

Minh Kỷ

Ấp Tân Quang 1, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Cần Giuộc

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa lỏng, 

tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy 

lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...)  + Bến nổi.   + Tàu 

phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

3600276460 Long An
Doanh nghiệp tư nhân 

Ngọc Hằng

Ấp 4, Xã Tân ân, Huyện 

Cần Đước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu 

dầu, tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm 

khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600404734 Nam Định

Công ty Cổ phần Công 

nghiệp tàu thủy Hoàng 

Tiến

Xóm 9, xã Việt Hùng, 

Huyện Trực Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 20.000 tấn, sửa chữa phương 

tiện chở hàng có trongjt ải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến 

nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600340784 Nam Định
Công ty cổ phần công 

nghiệp tàu thủy Nam Hà

Phường Trần Quang Khải, 

Thành phố Nam Định

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600201540 Nam Định

Công ty cổ phần công 

nghiệp tàu thủy Sông 

Đào

Xóm 6, xã Tân Thành, 

Huyện Vụ Bản

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5500 tấn.   + Phương tiện chở khách có 

sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tà

0600361706 Nam Định 3503750687
Công ty cổ phần Hoàng 

Vinh

Cụm công nghiệp cơ khí 

đóng tàu, tổ 16, thị trấn 

Xuân Trường, Huyện 

Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 25000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600416017 Nam Định
Công ty Cổ phần Hùng 

Tiến

Xã Trực Hùng, Huyện 

Trực Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng 

có trọng tải toàn phần đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện 

chở khách dưới 100 khách (trừ tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   

+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600391073 Nam Định
Công ty Cổ phần Phúc 

Anh

Thôn Phú Ân, xã Xuân 

Tân, Huyện Xuân Trường

Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, 

sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa 

chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu 

hút...).   + Ụ nổi, Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, 

vui chơi giải trí.
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0601210717 Nam Định
Công ty TNHH Đóng tàu 

Hoàng Trung

Xã Trực Hùng, Huyện 

Trực Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.900 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm); tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.   + Phương tiện chở khách dưới 50 

khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, ngà hàng nổi, khách sạn nổi).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình 

(tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu 

hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0601215338 Nam Định
Công ty TNHH Đóng tàu 

Hoàng Tùng

Xã Nghĩa Sơn, Huyện 

Nghĩa Hưng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.900 tấn (trừ tàu chở khí hóa 

lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm,tàu dầu); tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.   + Phương tiện chở 

khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến 

nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600368444 Nam Định Công ty TNHH Long Hải
Thị trấn Xuân Trường, 

Huyện Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương 

tiện chở hàng có trongjt ải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).  + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   

+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600414267 Nam Định

Công ty TNHH một 

thành viên đóng tàu 

Thịnh Long

Khu 8, thị trấn Thịnh 

Long, Huyện Hải Hậu

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 30000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600327896 Nam Định
Công ty TNHH MTV An 

Phát Vượng

Thị Trấn Xuân Trường, 

Huyện Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương 

tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến 

nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0601037766 Nam Định

Công ty TNHH MTV Sửa 

chữa tàu thuyền Biển 

Đông

Tổ 13, Thị trấn Xuân 

Trường, Huyện Xuân 

Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương 

tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến 

nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0600335600 Nam Định Công ty TNHH Nam Tiến
Thị trấn Xuân Trường, 

Huyện Xuân Trường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở 

hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện 

chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu 

phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0601218018 Nam Định

Công ty TNHH Sản xuất 

và Thương mại Chinh 

Dung

Đội 1, Quần Liêu, Xã 

Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa 

Hưng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5. 000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm); tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 500 tấn.   + Phương tiện chở khách dưới 50 

khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, ngà hàng nổi, khách sạn nổi).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình 

(tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu 

hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0601072344 Nam Định
Công ty TNHH thương 

mại Minh Đoàn

Bình Minh 1, xã Việt 

Hùng, Huyện Trực Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 10.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0601073193 Nam Định
Doanh nghiệp tư nhân 

Thượng Hải Anh

Đội 1 Nam Hải, Xã Nghĩa 

Hải, Huyện Nghĩa Hưng

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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0600011395 Nam Định 903447758
Hợp tác xã vận tải Cổ 

phần Mùa Xuân

Số 11A Phan Chu Trinh - 

Phường Phan Đình 

Phùng, Thành phố Nam 

Định

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:  +Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).  + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy  

+ Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).  + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu 

cứu hộ...).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí

0601178862 Nam Định
Hợp tác xã Vận tải Mùa 

Xuân

Xóm 3 thôn Vân Cát, Xã 

Nam Vân, Thành phố 

Nam Định

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:  + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn, sửa chữa phương tiện 

chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).  + Phương 

tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy  + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).  + Tàu 

phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí

2900735875 Nghệ An 0383 577915
Công ty Cổ phần Cơ khí 

đóng tàu Nghệ An

Đường Chu Huy Mân, Xã 

Hưng Hòa, Thành phố 

Vinh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:  + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8000 tấn, sửa chữa phương tiện 

chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).  + Phương 

tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy  + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).  + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí

2900859609 Nghệ An 383855172

Công ty TNHH MTV 

ĐÓNG tàu thuyền Hải 

Châu

Khối 2,, Phường Trung 

Đô, Thành phố Vinh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).  + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy  + Tàu công trình 

(tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).  + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

2700821936 Ninh Bình

Công ty Cổ phần Công 

nghiệp đóng tàu Ninh 

Bình

Xóm 2, Xã Khánh Thiện, 

Huyện Yên Khánh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới, hoán cải và sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn 

(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm 

khí).   + Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Tàu phục vụ (tàu huấn 

luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).

2700640344 Ninh Bình
Công ty TNHH AVN 

Trường Thành

Thôn Gián Khẩu, Xã Gia 

Trấn, Huyện Gia Viễn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2700845006 Ninh Bình
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Hùng Minh

Thôn Vĩnh Tiến, Xã Ninh 

Phúc, Thành Phố  Ninh 

Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến 11.000 tấn, sửa 

chữa phương tiện có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến 

nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2700349689 Ninh Bình

Công ty TNHH Vận 

chuyển hành khách du 

lịch Kênh Gà - Vân Trình

Thôn Đồng Chưa. xã Gia 

Thịnh, Huyện Gia Viễn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng 

có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở 

khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến 

nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2700278050 Ninh Bình
Công ty TNHH Vũ Văn 

Cường

SN 5, đường Cống Lọng, 

phố Ngọc Hà, Phường 

Nam Bình, Thành Phố  

Ninh Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2600271414 Phú Thọ Công ty TNHH Hồng Lô
Khu 1, phường Dữu Lâu, 

Thành phố Việt Trì

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm);   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí);   + Tàu kéo/đẩy;   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu 

cuốc, tàu hút...);  + Bến nổi;   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…);   + Tàu thể 

thao, vui chơi giải trí.

3100710471 Quảng Bình Công ty TNHH Ngọc Du
Xã Lương Ninh, Huyện 

Quảng Ninh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức 

ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  + Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  + Các phương tiện chuyên dùng như: 

bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.
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3100359510 Quảng Bình
Công ty TNHH sản suất 

composite Miền Trung

Thôn Thanh Vinh, Xã 

Thanh Trạch, Huyện Bố 

Trạch

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn và có tổng công suất dưới 135 sức 

ngựa (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).  + Phương tiện có sức chở dưới 50 người.  + Các phương tiện chuyên dùng như: 

bến nổi., thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút...có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

5700479764 Quảng Ninh
Công ty Cổ phần Cơ khí 

mỏ và Đóng tàu - TKV

Khu Công nghiệp Cái Lân, 

Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 12.500 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn 

luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

5700828687 Quảng Ninh

Công ty Cổ phần 

Thương mại Cơ khí 

Thanh Đan

Tổ 62, Phường Cẩm Đông, 

Thành phố Cẩm Phả

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

5701483604 Quảng Ninh
Công ty CP đóng tàu và 

vận tải biển Nam Phát

Khu phố 12, phường Hà 

An, Thị xã Quảng Yên

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

5700392915 Quảng Ninh
Công ty TNHH Đóng tàu 

Long Hải Quảng Ninh

Tổ 27, khu 3, Phường Hà 

Khẩu, Thành phố Hạ Long

1. Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng: đóng mới phương tiện có trọng tải toàn phần đến dưới 2.000 tấn, 

sửa chữa phương tiện có trọng tải toàn phần đến dưới 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện chở 

khách có sức chở dưới 100 người (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   2. Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP): 

phương tiện có chiều dài dưới 20 mét, phương tiện có sức chở dưới 50 người (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở 

hóa chất nguy hiểm, tàu dầu, tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  3. Phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ: sửa chữa phương tiện có sức chở dưới 100 

người (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu, tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).

5700583405 Quảng Ninh
Công ty TNHH Đóng tàu 

Vận tải Minh Đức

Khu 12, Phường Hà An, 

Thị xã Quảng Yên

+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa 

chất nguy hiểm, tàu dầu); đóng mới tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn, sửa chữa tàu dầu loại II có trọng 

5700638816 Quảng Ninh
Công ty TNHH Dương 

Hải

Tổ 27, Khu 3, Phường Hà 

Khẩu, Thành phố Hạ Long

1. Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng khô có trọng tải toàn phần 

đến 2.000 tấn.  + Sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy   + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   

+ Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   2. Sửa 

chữa phương tiện chở khách vỏ gỗ dưới 50 khách.  3. Sửa chữa phương tiện vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh.

5700100129 Quảng Ninh
Công ty TNHH MTV 

đóng tàu Hạ Long

Phường Giếng Đáy, Thành 

phố Hạ Long

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có chiều dài đến 140 mét; sửa chữa phương tiện chở hàng 

có trọng tải đến 10.000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, 

tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu 

thể thao, vui chơi giải trí.

5702010456 Quảng Ninh

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Dịch vụ 

Hoàng Hiệp

Thôn 11, Xã Hạ Long, 

Huyện Vân Đồn

Hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa 

lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).  + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy.  + 

Bến nổi.  + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

5701852322 Quảng Ninh
Công ty TNHH MTV Việt 

Anh Hạ Long

Số 47, đường Lê Quý Đôn, 

tổ 17, khu 1, Phường 

Bạch Đằng, Thành phố Hạ 

Long

Hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở khí hóa 

lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   

+ Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải 

trí.
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5700529341 Quảng Ninh

Công ty TNHH sửa chữa 

đóng mới tàu thuyền 

Thịnh An

Khu 12, phường Hà An, 

Thị xã Quảng Yên

Sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m, bao gồm: Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở 

khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí); Tàu 

phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…); Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.   - Sửa 

chữa phương tiện vỏ gỗ, vỏ thép: Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy 

hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm); Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí); Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, 

tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…); Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

5700390509 Quảng Ninh

Doanh nghiệp tư nhân 

Xí nghiệp Đóng  tàu Vận 

tải Thành An

Khu 12, Phường Hà An, 

Thị xã Quảng Yên

+ Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa 

chất nguy hiểm, tàu dầu); đóng mới tàu dầu loại II có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn, sửa chữa tàu dầu loại II có trọng 

1000339027-

002
Thái Bình 2273710885

Chi nhánh Công ty cổ 

phần Đại Dương- Nhà 

máy đóng tàu Đại 

Dương

Thôn Quang Lang Đoài, xã 

Thụy Hải, Huyện Thái 

Thụy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 15000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1001006408 Thái Bình

Công ty TNHH Công 

nghiệp và Thương mại 

30/5

Số nhà 15/02, ngách 

02/173, ngõ 185, đường 

Trần Thái Tông, Phường 

Trần Hưng Đạo, TP. Thái 

Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới, hoán cải và sửa chữa phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn 

(trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm 

khí).   + Tàu kéo/đẩy; Bến nổi; Tàu thể thao, vui chơi giải trí.  +Ttàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y 

tế, tàu cứu hộ...)

1000412855 Thái Bình

Công ty TNHH một 

thành viên công nghiệp 

tàu thủy Diêm Điền

Số 423, tổ dân phố số 1, 

thị trấn Diêm Điền, Huyện 

Thái Thụy

- Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn.   + Phương 

tiện chở khách có sức chở dưới 200 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu chở dầu có tổng dung tích dưới 1000

2800192600 Thanh Hóa 373910767

Công ty Cổ phần Công 

nghiệp tàu thủy Hoàng 

Linh

Số 6/2 đường Chương 

Dương, phố 3, Phường 

Quảng Hưng, TP. Thanh 

Hoá

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).  + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy  + Tàu công trình 

(tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).  + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ...).

2800218288 Thanh Hóa

Công ty cổ phần công 

nghiệp tàu thủy Hoàng 

Long

Đường Đồi C4, phường 

Hàm Rồng, TP. Thanh Hoá

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép có trọng tải toàn phần dưới 2500 tấn (trừ các phương tiện: phương tiện chở khách có sức chở từ 100 

khách trở lên; tàu chở xô hóa chất nguy hiểm và tàu chở xô khí hóa lỏng).

1201321742 Tiền Giang
Cơ sở 3 - Công ty TNHH 

Nhã Tường

Ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, 

Huyện Cai Lậy

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1200100282 Tiền Giang
Công ty Cổ phần Cơ khí 

Tiền Giang

Số 436 đường Đinh Bộ 

Lĩnh, Phường 2, Thành 

phố Mỹ Tho

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1201517801 Tiền Giang

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Vàm Cỏ 

Đông

Ấp 6, xã Bình Xuân, Thị xã 

Gò Công

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi. + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu 

y tế, tàu cứu hộ...).  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1201494216 Tiền Giang
Công ty TNHH Cơ khí 

Hạnh Tân

Ấp Tân Thuận B, Xã Bình 

Đức, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.900 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1201647085 Tiền Giang
Công ty TNHH Đóng tàu 

Hưng Thịnh

Ấp Hưng Điền, xã Hưng 

Thạnh, Huyện Tân Phước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, vỏ gỗ bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, 

tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1201548246 Tiền Giang
Công ty TNHH đóng tàu 

SALAN Phú Thạnh

Ấp Phú Hòa, xã Phú 

Phong, Huyện Châu 

Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1201647663 Tiền Giang
Công ty TNHH Đóng tàu 

Trung Dũng

Tổ 16, ấp Phú Thạnh, xã 

Phú Mỹ, Huyện Tân 

Phước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, vỏ gỗ bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, 

tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1201016153 Tiền Giang
Công ty TNHH Hoàng 

Dương

Ấp Tân Thuận, xã Bình 

Đức, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:  + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1200478099 Tiền Giang
Công ty TNHH MTV 

Đồng Kim Long

Khu Công nghiệp Mỹ Tho, 

Ấp Bình Tạo A, Xã Trung 

An, Thành phố Mỹ Tho

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1200990282 Tiền Giang
Công ty TNHH Nhựt 

Trường

Ấp Hưng Quới, xã Hưng 

Thạnh, Huyện Châu 

Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1200610678 Tiền Giang
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Tân Á Đông

Ấp 2, xã Tân Thanh, 

Huyện Cái Bè

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 35 m, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ tàu dầu, 

tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Bến nổi.    + Tàu thể thao, 

vui chơi giải trí.

1201493910 Tiền Giang
Công ty TNHH Thảo 

Tuấn Minh Hà

Ấp 3, Xã Tân Lập 1, Huyện 

Tân Phước

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1200167801 Tiền Giang
Doanh nghiệp tư nhân 

Dân Phước

Khu phố Tân Hòa, 

phường Tân Long, Thành 

phố Mỹ Tho

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 300 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1201531450 Tiền Giang
Doanh nghiệp tư nhân 

Mai Minh Huy

Ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông, 

Thị xã Gò Công

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1200492015 Tiền Giang
Doanh nghiệp Tư nhân 

Thanh Hiều

Ấp Tân Thuận, xã Bình 

Đức, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

3603315333 Tiền Giang

Hợp tác xã Rạch Gầm - 

Nhà máy Đóng sửa tàu 

Đồng Tâm

Ấp Tân Thuận, xã Đức 

Bình, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1200985437 Tiền Giang

Xưởng đóng tàu Kim 

Sơn -  Công ty TNHH 

MTV Hai Ngọc

Ấp Tân Thuận, xã Bình 

Đức, Huyện Châu Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1200802281 Tiền Giang

Xưởng đóng tàu Phú 

Phong - Công ty TNHH 

Trương Lộc

Số 46/9 Phan Hiến Đạo, 

Phường 7, Huyện Châu 

Thành

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0200366989-

002

TP. Hồ Chí 

Minh

Chi nhánh tại Thành phố 

Hồ Chí Minh - Công ty 

TNHH MTV đóng tàu 

Sơn Hải

Số 116, đường Chuyên 

Dùng 9, phường Phú Mỹ, 

Quận 7

- Đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm, vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có trọng tải toàn phần đến 2000 tấn.   

- Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu 

0302166033
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ phần công 

nghiệp thủy sản

244 Bùi Văn Ba, phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7

+ Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm: Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3200 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm); Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí); Tàu kéo/đẩy; Tàu 

0301079268
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ phần đóng 

tàu An Phú

Số 18 Đào Trí, phường 

Phú Thuận, Quận 7

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0309408700
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty Côt phần Vinh 

Phước Thịnh

84D, đường số 2, P. Long 

Trường, quận 9, TP. Thủ 

Đức

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng 

có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu 

đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0308090119
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty CP máy và thiết 

bị công nghiệp quốc tế

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Bến Nghé, Quận 

1

Phương tiện thủy nội địa vỏ nhôm có chiều dài nhỏ hơn 11 m, chiều chìm nhỏ hơn 0,6 m, tổng công suất máy chính đến dưới 135 sức ngựa.

0302374065
TP. Hồ Chí 

Minh
822488776

Công ty TNHH Cao 

Dương

Lô G1, đường K1, khu 

công nghiệp Cát Lái II, 

phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận 2

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh bao gồm:    + Phương tiện chở khách đến 50 khánh (trừ tàu 

cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.    + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu 

hộ…).   + Bến nổi.  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0305339005
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH Cơ khí tàu 

thủy Đức Phú

162/15/5 Bình Lợi, 

Phường 13, Quận Bình 

Thạnh

Phương tiện thủy nội địa thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5.000 tấn sửa chữa phương tiện 

chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + 

Phương tiện chở khách dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, tàu cap tốc).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu 

cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu 

thể thao, vui chơi giải trí.

0312098216-

001

TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH Đóng tàu 

Lưu Gia

195 Bưng ông Thoàn, 

Phường Tăng Nhơn Phú 

B, Quận 9

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 25 m, có sức chở dưới 100 khách, bao gồm:   + Phương 

tiện chở hàng (trừ tàu dầu,  tàu chở hàng nguy hiểm, chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).  + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu 

hộ…).   + Bến nổi.  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0312989484
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH du thuyền 

Ngựa Biển
, Quận 7

- Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) có chiều dài dưới 35 m, bao gồm: Phương tiện chở hàng (trừ tàu chở khí hóa 

lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu dầu); Phương tiện chở khách trừ tàu cánh ngầm; Tàu phục

0300443073
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH một 

thành viên đóng tàu 76

Số 30/7 đường Phạm Hữu 

Lầu, Phường Phú Mỹ, 

Quận 7

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 7000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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Mã số thuế Tỉnh thành Điện thoại Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Năng lực cơ sở

0305399597
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH một 

thành viên đóng tàu và 

thương mại Petrolimex

70 đường số 20, phường 

Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3500 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0300515377
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH một 

thành viên đóng và sửa 

chữa tàu Hải Minh

1042 ấp 5 Huỳnh Tấn 

Phát, xã Phú Xuân, Huyện 

Nhà Bè

- Phương tiện thủy nội địa có trọng tải toàn phần đến 6500 tấn.

0300442707
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH MTV 

Công nghiệp tàu thủy 

Sài Gòn

10E Bùi Văn Ba, phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 25000 tấn.   + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu 

huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0300419137
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH MTV 

đóng tàu và công nghiệp 

Hàng Hải Sài Gòn

Số 2 Đào Trí, phường Phú 

Thuận, Quận 7

- Đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 12500 tấn.   + 

Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút.

0301348954
TP. Hồ Chí 

Minh
838766455

Công ty TNHH Tân Viễn 

Đông

35-37 đường 24 Bình 

Phú, Phường 11, Quận 6

- Phương tiện thủy nội địa vỏ hợp kim nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) chiều dài nhỏ hơn 35m bo gồm:   + Phương tiện chở hàng (trừ 

tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (t

0314997240
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Đóng tàu 

Minh Tâm

D10A, đường số 11, KCN 

Hiệp Phước, Huyện Nhà 

Bè

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 8.000 tấn, sửa chữa phương tiện chở hàng 

có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu 

đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

4201609896
TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ du lịch Đức 

Minh

79C Tổ 9, đường Đỗ Xuân 

Hợp, khu phố Bến Cát, 

Phường Phước Bình, 

Quận 9

Phương tiện thủy nội địa vỏ chất dẻo cốt sự thủy tinh (FRP) có chiều dài nhỏ hơn 25 m, có sức chở dưới 100 khách, bao gồm:  + Phương 

tiện chở hàng (trừ tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô khí hóa lỏng, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).  + Phương tiện chở khách (trừ 

tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).  + Tàu kéo/đẩy.  + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu 

hộ...).  + Bến nổi.  + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

0300447173
TP. Hồ Chí 

Minh
84837828926

Nhà máy đóng mới và 

sửa chữa phương tiện 

thủy SOWATCO

Số 291 đường Nguyễn 

Bình, Ấp 2, xã Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 5000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2100323054 Trà Vinh
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Phú Thành

Số 02, Phan Đình Phùng, 

Khóm 3, Phường 6, Thành 

phố Trà Vinh

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

2100551117 Trà Vinh

Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Đóng tàu Vạn 

Phước

Ấp An Hòa, Xã An Phú 

Tân, Huyện Cầu Kè

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn, sửa chữa phương tiện có trọng 

tải đến 3.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu 

đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy 

văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1500384878 Vĩnh Long 703939819
Công ty TNHH Bạch 

Đằng

Ấp An Hương 1, xã Mỹ 

An, Huyện Mang Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí. "

1800508235 Vĩnh Long
Công ty TNHH đóng tàu 

CKC - xưởng đóng tàu

Thửa đất số 653, tờ bản 

đồ số 22, tổ 7, ấp Thành 

Phú, xã Thành Lợi, Huyện 

Bình Tân

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1501073681 Vĩnh Long
Công ty TNHH đóng tàu 

Minh Hải

Tổ 9, ấp Hồi Thạch, xã 

Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1501009710 Vĩnh Long
Công ty TNHH đóng tàu 

Quốc Sơn

Số 63 tổ 5, Ấp An Hương 

2, xã Mỹ An, Huyện Mang 

Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 600 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 50 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.

1501112891 Vĩnh Long
Công ty TNHH MTV 

Đóng tàu Hai Mừng

Thửa đất số 154, tờ bản 

đồ số 40, tổ 8, ấp Đại 

Thọ, Xã Loan Mỹ, Huyện 

Tam Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1501112771 Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV 

đóng tàu Thiên Ân Vĩnh 

Long

Tổ 6, ấp Long Phước, xã 

Long Mỹ, Huyện Mang 

Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1501113246 Vĩnh Long
Công ty TNHH MTV 

đóng tàu Trường Vũ

Thửa đất số 156, tờ bản 

đồ số 8, tổ 5, ấp Tường 

Nhơn B, xã Tường Lộc, 

Huyện Tam Bình

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm: các loại phương tiện chở khách đến dưới 50 người; phương tiện có động cơ với tổng công suất 

máy chính đến dưới 135 sức ngựa; phương tiện có chiều dài thiết kế từ 20 m trở lên và có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn; các phương 

tiện chuyên dùng như ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, tàu cuốc, tàu hút và các loại phương tiện chuyên dùng khác có chiều dài thiết kế 

nhỏ hơn 10 m (trừ phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa 

lỏng, tàu chở công ten nơ, chở xô hóa chất nguy hiểm, chở dầu; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; phương tiện có lắp đặt thiết bị nâng có sức 

nâng lớn hơn 1 tấn; phương tiện của người nước ngoài hoặc của doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tham gia giao thông đường thuỷ 

nội địa).

1500499068 Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất Kinh doanh Bạch 

Đằng

Tổ 12, ấp Thủy Thuận, Xã 

An Phước, Huyện Mang 

Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 6000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa 

cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1500629849 Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV TM 

DV Trí Toàn - Xưởng 

đóng tàu

Tổ 4 Ấp An Hương 2, Xã 

Mỹ An, Huyện Mang Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 4000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1500485516 Vĩnh Long 908034044
Doanh nghiệp Tư nhân 

Ba Mai Lan

Tổ 3, ấp Gò Ân, xã Tân An 

Luông, Huyện Vũng Liêm

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   

+ Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu 

chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí. "

1501027981 Vĩnh Long
Doanh nghiệp tư nhân 

đóng tàu Hùng Dũng

Số 97 tổ 6, ấp An Hương 

2, xã Mỹ An, Huyện Mang 

Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.

1501113077 Vĩnh Long

Doanh nghiệp tư nhân 

sửa chữa tàu thuyền 

Bảy Thuận

Số 32 tổ 1, ấp Cái Cạn, xã 

Mỹ Phước, Huyện Mang 

Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 950 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở 

hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách có sức chở dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + 

Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.

1500556936 Vĩnh Long

Doanh nghiệp tư nhân 

vận tải Phương Anh - Cơ 

sở 2

Số 49 tổ 3, ấp Mỹ Định, xã 

Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu 

công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Ụ nổi, bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, 

tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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1500405415 Vĩnh Long
Doanh nghiệp tư nhân 

Vươn Thịnh

Ấp Mỹ Long, Xã Chánh 

An, Huyện Mang Thít

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Đóng mới phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.000 tấn, sửa chữa phương 

tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 1.500 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + 

Phương tiện chở khách có sức chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, 

tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu 

thể thao, vui chơi giải trí.

2500264029 Vĩnh Phúc
Công ty TNHH Hoàng 

Phúc

Quốc lộ số 2, Thôn Đồi, xã 

Bồ Sao, Huyện Vĩnh 

Tường

Phương tiện thủy nội địa vỏ thép, bao gồm:   + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 3.000 tấn (trừ tàu chở khí hóa lỏng, tàu 

chở hàng nguy hiểm, tàu chở xô hóa chất nguy hiểm).   + Phương tiện chở khách dưới 100 khách (trừ tàu cánh ngầm, tàu đệm khí).   + Tàu 

kéo/đẩy.   + Tàu công trình (tàu cần cẩu, tàu cuốc, tàu hút...).   + Bến nổi.   + Tàu phục vụ (tàu huấn luyện, tàu thủy văn, tàu chữa cháy, tàu 

hoa tiêu, tàu y tế, tàu cứu hộ…).   + Tàu thể thao, vui chơi giải trí.
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