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Tất cả vì
       “Sự an toàn hành hải”
                      For your safety navigation

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
tỔnG CÔnG tY Bảo ĐảM an toàn hànG hải MiỀn naM

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation
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thư Ngỏ

Quúy vị thân mến!
 Với phương châm “Tất cả vì sự an toàn hành hải”, 40 năm qua, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam đã không ngừng cố gắng vươn lên từ trong khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
công ích bảo đảm an toàn hàng hải, tạo tiền đề cho các ngành kinh tế biển phía Nam nói riêng và cả nước nói 
chung phát triển, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trở thành đơn vị Anh hùng 
lao động thời kỳ đổi mới, khẳng định vị thế của Tổng công ty và lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam 
trên trường quốc tế. 
       Có được sự thành công và phát triển mạnh mẽ đó, bên cạnh sự đoàn kết, nỗ lực phi thường của tập 
thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty qua các thế hệ, không thể không nhắc đến sự chỉ đạo, quan tâm, tạo 
điều kiện của Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, các quý cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương và 
sự đồng hành, ủng hộ của các quý khách hàng, bạn bè, đối tác trong và ngoài nước. 
 Chúng tôi luôn ghi nhận và biết ơn sâu sắc những tình cảm quý báu này, đồng thời, nguyện cống hiến 
hết mọi tâm – trí – lực vì sự phát triển ngày càng bền vững của Tổng công ty trong tương lai, xứng đáng với sự 
tin tưởng, hỗ trợ, hợp tác của quý vị.
       Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
 Trân trọng!

 Tổng Giám đốc
 thS. Phạm Quốc Súy
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wElcomINg lEttEr

L adies and Gentlemen,
 With the slogan “For your safety navigation”, during the last 40 years, 
Southern Vietnam Maritime Safety Corporation (VMS-South) has constantly tried 
to rise from hardship so that completed given tasks in maritime safety field successfully, 
created favorable conditions for developing maritime economy, contributed to maintain the 
Vietnam sea and islands’ sovereignty. VMS-South was awarded the Labor Hero in the 
innovation, asserts the firm position of both the Corporation as well as Vietnam maritime 
safety field in the international market.
 The present success and strong development of the Corporation come from not 
only the solidarity and extraordinary efforts of Corporation labors but also the interests, 
assistances of the Government, Ministry of Transport, specialist management agencies, 
local authorities and the great supports of the customers. 
  VMS-South would like to give many thanks and send the best wishes for Health, 
Success, Happiness to the customers and devote ourselves to satisfy your requirements. 
 Thank you & Best regards, 

Director - General
MBA. Pham Quoc Suy
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gIớI thIệu chuNg

 Thành lập năm 1975, trải qua nhiều giai đoạn đổi thay và phát triển, đến 
nay, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là doanh nghiệp trực 
thuộc Bộ Giao thông vận tải, có nhiệm vụ chính là thiết lập và duy trì một môi 
trường an toàn về hàng hải cho các ngành kinh tế biển của Việt Nam phát triển 
như vận tải biển, dịch vụ cảng và hậu cần cảng biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy 
hải sản, khai thác tài nguyên biển… 
 Địa bàn quản lý và hoạt động của Tổng công ty bắt đầu từ phía Nam 
tỉnh Quảng Ngãi trở vào đến hết địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực biển 
Đông. Trên quần đảo Trường Sa, hệ thống hải đăng và đội ngũ công nhân gác 
hải đăng của Tổng công ty đã trở thành những “cột mốc sống”, góp phần cùng 
với các lực lượng trên quần đảo khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hiện là thành 
viên của Hiệp hội Báo hiệu hàng hải quốc tế (IALA); có quan hệ chặt chẽ với 
tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO), tổ chức Thủy đạc Đông Á (EAHC), tổ chức 
Thủy đạc Anh quốc (UKHO), Hiệp hội Lãnh đạo các cơ quan hàng hải Châu 
Á - Thái Bình Dương…, đồng thời là đối tác và nhà cung cấp sản phẩm của 
nhiều công ty lớn trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.
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INtroDuctIoN

 Founded in 1975, Southern Vietnam Maritime Safety Corporation is a 
state-owned enterprise directly under Vietnam Ministry of Transport. VMS-South 
has main functions of creating and maintaining a safe marine environment for 
developing Vietnam maritime economy such as shipping, logistics, aquacultures, 
fisheries, marine resources exploitation, etc.
 VMS-South’s management area is from Southern Quang Ngai 
Province to the land-end of Kien Giang Province and the East Sea. In Truong 
Sa archipelagos, the lighthouse system and lighthouse keepers, consider as 
“lively landmarks”, associate with other units in this area contributing to the 
assertion and protection of Vietnam sea and islands’ sovereignty. 
 At present, VMS-South is the national member of The International 
Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA); 
also has close relationships to other international maritime organizations such as 
IHO, EAHC, UKHO, APHoMSA, etc. Besides, the Corporation is not only a partner 
but also a products provider for international companies related to maritime field.
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 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, tiền thân là Ty bảo đảm hàng hải, thành lập ngày 
03/10/1975. Năm 1983, đổi thành Công ty Bảo đảm hàng hải 2 trực thuộc Tổng cục Đường Biển Việt Nam. 
 Đến năm 1997, Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công 
ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. 
 Năm 2005, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II được thành lập trên cơ sở chia tách Bảo đảm an toàn 
hàng hải Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, sau đó đến tháng 5/2010 thì chuyển đổi thành Công ty 
TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 
 Tháng 5/2011, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1099/
QĐ-BGTVT, chính thức thành lập Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam với 18 đơn vị thành viên 
thuộc 3 khối: bảo đảm hàng hải, hoa tiêu hàng hải và trục vớt cứu hộ.
 Hiện nay, Tổng công ty có 10 phòng, ban, trạm nghiệp vụ, 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 5 công ty 
TNHH MTV, 2 công ty CP vốn góp chi phối (trên 50% vốn điều lệ) và 2 công ty liên kết (công ty mẹ nắm giữ dưới 
50% vốn điều lệ) đóng tại các tỉnh, thành: Hà Nội, Bình Định, Khánh Hòa, TP. HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

lịch sử hìNh thàNh
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hIstory

 Maritime Safety Department, founded on 03/10/1975, is precursor of 
Southern Vietnam Maritime Safety Corporation. In 1983, Maritime Safety 
Department was changed to Maritime Safety Company No.2 under Vietnam 
General Department of Sea. In 1997, Ministry of Transport decided to establish 
state-owned enterprise - Vietnam Maritime Safety Agency under Vietnam 
Maritime Administration.
  In 2005, Ministry of Transport decided to divide Vietnam Maritime Safety 
Agency into Maritime Safety Company No. I and Maritime Safety Company No. II 
under Vietnam Maritime Administration. On May 2010, Maritime Safety Company 
No. II was changed to Southern Vietnam Maritime Safety Limited Company.  
 On May 2011, according to the Decision No. 1099/QD-BGTVT issued 
by Ministry of Transport, Southern Vietnam Maritime Safety Corporation 
was officially established with 18 Member Companies divided into 03 main 
services: maritime safety, maritime pilot and salvage.
 Now, VMS-South has 10 Departments, 09 Subsidiaries Companies, 05 
Limited Companies, 02 Joint Stocks Companies (The Corporation is holding 
more than 50% charter capital) and 02 Associate Companies (The Corporation 
is holding less than 50% charter capital) located in: Ha Noi, Binh Dinh, Khanh 
Hoa, Ho Chi Minh, Can Tho, Ba Ria – Vung Tau. 
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tầm NhìN & sứ mệNh

     Trở thành nhà cung cấp dịch vụ 
Bảo đảm an toàn hàng hải uy tín 
và lớn mạnh hàng đầu Việt Nam, 
khẳng định vị thế, thương hiệu 
trong khu vực và thế giới.

     To become the leading Provider in 
maritime safety services, affirm the 
position and brand at both national 
and international levels.
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vIsIoN & mIssIoNs

     Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ vượt trội, 
thiết lập và duy trì một môi trường an toàn về 
hàng hải, thúc đẩy các ngành kinh tế biển của 
Việt Nam phát triển.

      To supply the most outstanding products 
and services, create and maintain a safe marine 
environment for developing Vietnam maritime 
economy.
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sơ đồ tổ chức

hỘi ĐỒnG thành ViÊn
Board of Members

Ban ĐiỀU hành
Board of Directors

Văn PhònG
Administration Dept.

P. tài Chính - Kế toán
Financial Dept.

P. hợP táC QUốC tế & QL hoa tiÊU
International Cooperation & Pilot Management Dept.

P. an toàn hànG hải
Maritime Safety Dept.

trạM Y tế
Medical Station

trạM thÔnG tin
Communication Station

P. thanh tra - Bảo Vệ - QUân Sự
Guard Dept.

P. Kỹ thUật
Technical Dept.

P. tỔ ChứC Lao ĐỘnG - tiỀn LươnG
Personnel Dept.

P. Kinh tế - Kế hoạCh
Economics and Planning Dept. 

CÔnG tY hoa tiÊU hànG hải KV Viii
Pilotco VIII

CÔnG tY hoa tiÊU hànG hải KV V
Pilotco V

CÔnG tY hoa tiÊU hànG hải KV iX
Pilotco IX

CÔnG tY hoa tiÊU hànG hải KV i
Pilotco I

CÔnG tY hoa tiÊU hànG hải KV Vii
Pilotco VII

công ty con (công ty tNhh mtv do tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ)
Subsidiary Companies (Limited Companies have been hold 100% charter capital by the Corporation)
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orgANIZAtIoN structurE

KiểM Soát ViÊn
Controller

CÔnG tY BĐathh naM trUnG BỘ
South - Central MSC

CÔnG tY thi CÔnG Cơ Giới hhMn
Southern MMEC

CÔnG tY BĐathh tâY naM BỘ
West - Southern MSC

Chi nhánh tCtBĐathhMn tại hn 
Branch in Hanoi

Xn Khảo Sát hànG hải MiỀn naM
Southern MHE

CÔnG tY BĐathh ĐÔnG naM BỘ
East - Southern MSC

CtY BĐathh Biển ĐÔnG & hải Đảo
Eastsea & Islands MSC

Chi nhánh tCtBĐathhMn tại tP. hCM 
Branch in HCM City

Ban QLDa hànG hải MiỀn naM
Southern Maritime PMU

CÔnG tY CP thiết Bị Báo hiệU hhMn
Southern AEC

CtY CP XâY DựnG CÔnG trình hhMn
Southern MCC

CÔnG tY CP trụC Vớt CứU hỘ Việt naM
Visal

CÔnG tY CP Cơ Khí hànG hải MiỀn naM
Southern MMC

công ty con (công ty cP do tổng công ty nắm giữ >50% vốn điều lệ)
Subsidiary Companies (Joint Stock Companies have been hold more than 50% charter capital by the Corporation)

công ty liên kết (công ty cổ phần do tổng công ty nắm giữ < 50% vốn điều lệ)
Associate Companies (The Corporation is holding less than 50% charter capital)

công ty mẹ - tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
Mother Company – Southern Vietnam Maritime Safety Corporation
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hộI đồNg thàNh vIêN

Phạm Quốc Súy
Thành viên HĐTV
(Member )

nguyễn Xuân Long
Thành viên HĐTV
(Member )

Châu Bá hải
Thành viên HĐTV
(Member )

Mai Văn Liêm
Thành viên HĐTV
(Member )

Phạm Văn Quang
Chủ tịch HĐTV

(Chairman)Bo
Ar
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of
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Em
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rs
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Phạm Quốc Súy
Tổng Giám đốc
(Director - General)

BAN đIều hàNh

trần Đức thi
Phó Tổng Giám đốc

(Deputy Director - General)

BoArD of DIrEctors

Quách Đình hùng
Phó Tổng Giám đốc

(Deputy Director - General)

nguyễn thị thu an
Phó Tổng Giám đốc

(Deputy Director - General)

Phạm tuấn anh
Phó Tổng Giám đốc

(Deputy Director - General)
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chức NăNg & NhIệm vụ

• Quản lý vận hành hệ thống đèn biển và 
hệ thống báo hiệu luồng tàu biển; 
• Nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, 
vùng nước cảng biển và các công trình khác;
• Khảo sát, ra thông báo hàng hải; 
• Điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải;
• Thiết kế, xây dựng các công trình hàng hải; 
• Thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các 
thiết bị, phao báo hiệu hàng hải, phao neo;
• Đóng mới các phương tiện thủy;
• Sửa chữa cơ khí hàng hải;
• Dịch vụ tàu lai và các dịch vụ hàng hải khác;
• Hoa tiêu dẫn tàu ra vào các cảng, khu neo đậu; 
• Cứu nạn và trục vớt cứu hộ trên biển;
• Các dịch vụ kỹ thuật ngầm dưới nước;
• Phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ 
môi trường biển và an ninh quốc phòng;
• Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch.
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fuNctIoNs & DutIEs

• Managing and operating Aids to Navigation & 
lighthouse systems;
• Dredging and maintaining navigation channels;
• Surveying, charting and issuing Notice to Mariners;
• Regulating waterborne traffic;
• Designing & building maritime constructions;
• Designing, manufacturing, installing maritime 
equipment & buoys;
• Building & repairing waterborne means;
• Providing tugboat services and other maritime services;
• Providing maritime pilot services;
• Participating in search and life-rescue, maritime salvage;
• Providing underwater services;
• Participating in protecting marine environment 
and national defense;
• Tourism services.
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sảN Phẩm & Dịch vụ

Sản phẩm:
• Báo hiệu hàng hải;
• Hải đồ & hải đồ điện tử;
• Phương tiện thủy;
• Công trình hàng hải.
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ProDuct & sErvIcEs

Products:
• Lanterns;
• Paper charts & ENCs;
• Waterborne means;
• Maritime constructions.
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sảN Phẩm & Dịch vụ

Dịch vụ:
• Dịch vụ hỗ trợ an toàn hàng hải 
(AIS, VTS, thông tin thủy văn...);
• Dịch vụ hoa tiêu;
• Dịch vụ trục vớt cứu hộ;
• Dịch vụ khảo sát, nạo vét & 
thanh thải chướng ngại vật;
• Dịch vụ điều tiết đảm bảo an 
toàn hàng hải;
• Dịch vụ du lịch...
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ProDuct & sErvIcEs

Services:
• Maritime safety services (AIS, VTS, meteorology 
information, etc.);
• Maritime  pilot services;
• Maritime salvage;
• Surveying, dredging & sweeping obstacles;
• Regulating waterborne traffic;
• Tourism, etc.
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đốI tác & khách hàNg
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PArtNErs  & customErs

a n d  m o r e . . .
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MINIsTry Of TrANspOrT
SoUthern VietnaM MaritiMe SafetY CorPoration

 No. 10, 3/2 Str., Ward 8, Vung Tau City, Vietnam
 www.vms-south.vn |  office@vms-south.vn

 +84 (64) 3854457 |  +84 (64) 3858312


