


Du lịch biển ngày nay đang được chú trọng với nhiều sản phẩm dịch vụ phong phú và đa 
dạng. Ngày càng nhiều du khách nước ngoài cũng như người dân trong nước thích khám 
phá biển đảo đất nước bằng các phương tiện an toàn, thoải mái, nhanh chóng và cano đang 
là phương tiện được yêu thích nhất. Đảm bảo du lịch bằng cano sẽ cho bạn cảm giác thư 
giản thoải mái sau một tuần làm việc mệt mỏi.
Công Ty TNHH TMDV Du Lịch Biển Việt Nam ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng 
đó. Công ty chúng tôi đang hoạt động trong các lĩnh vực: tư vấn thiết kế đóng mới cano, tàu 
chở khách, du thuyền mini, bảo trì sửa chữa và mua bán các loại cho cano, du thuyền mini, 
cung cấp các dịch vụ du lịch biển, các loại động cơ máy thủy và các thương hiệu lớn như 
Yamaha, Honda, Mercury, Mercruiser, Tohatsu, Cummins, Volvo, Johnson,… với giá cả hợp 
lý. Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, sửa chữa, bảo trì chất lượng nhất 
trong lĩnh vực cano.
Phương châm hoạt động của Công ty TNHH Du Lịch Biển Việt Nam:
Đối với Công ty TNHH TMDV Du Lịch Biển Việt Nam sự hài lòng của khách hàng là điều 
quan trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng dịch vụ, sản 
phẩm mà Công ty cung cấp: chất lượng cao của sản phẩm, dịch vụ; của giải pháp; và điều 
quan trọng nhất là mạng lại hiệu quả cho khách hàng và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý 
khách hàng trong lĩnh vực Du lịch biển.
Công ty TNHH TMDV Du Lịch Biển Việt Nam đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong 
phục vụ khách hàng như sau:
 - Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng.
 - Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp.
 - Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã.
 - Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao.
 - Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.

GIỚI THIỆU VỀ VIETNAMSEA



Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM.
Tên viết tắt và giao dịch nước ngoài: Vietnamsea
Văn phòng: Số 1 Đường 39, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Xưởng kỹ thuật: Số 3A Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM
                             Số 244 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.
Tel:  0283 6205722 - Hotline: 0906943867
Website: www.vietnamsea.com.vn - www.suachuacano.vn
E-mail: info@vietnamsea.com.vn - suachuacano77@gmail.com
             sales@vietnamsea.com.vn
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Công ty TNHH TMDV Du Lịch Biển Việt Nam là một trong những công ty cung cấp các 
dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy thủy, buôn bán máy móc, cung cấp các thiết 
bị vật tư, phụ tùng, hàng đầu Việt Nam.
Cán bộ, nhân viên của công ty luôn tâm niệm hai chữ “Chất lượng” là mục tiêu kinh 
doanh của doanh nghiệp. “Chất lượng” của Vietnamsea được thể hiện trong từng khâu, 
từng giai đoạn và mọi lúc mọi nơi. Chính điều này đã tạo nên niềm tin của khách hàng 
đối với Vietnamsea.
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I - KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

II - ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

III - NHÀ CUNG CẤP
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ 

Khu Quản Lý Đường Thủy Nội Địa 314 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, 
Tp.HCM 

Ban An Toàn Giao Thông TPHCM  Quận 1, TPHCM 

Tập Đoàn Novaland Số 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú, Quận 2, 
Tp.HCM 

Công ty MTV Đóng Tàu BASON Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 

Cảng Vụ Hàng Hải TP.HCM Số 633, Trần Xuân Soạn, Phường Tân 
Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

Nhà Máy X51 Nhà Bè, TPHCM 

Khu Du Lịch Tràng An  Ninh Bình 

Phòng Cảnh Sát Đường Thủy Tp,HCM TPHCM 

Nhà Máy Thủy Điện Tuyên Quang Quốc lộ 279, TT. Nà Hang, Na Hang, 
Tuyên Quang 

Công An Tỉnh Đồng Nai 161 Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Thành 
phố Biên Hòa, Đồng Nai 

Nhà máy thủy điện Ialy Gia Lai 

Nhà máy thủy điện Đa Nhim – Hàm 
Thuận – Đa Mi Lâm Đồng 

Vinpearl Phú Quốc Phú Quốc, Kiên Giang 

 



1. Sửa chữa Cano cho Nhà máy thủy điện Tuyên Quang.
Cung cấp toàn bộ vật tư, lên kế hoạch sửa chữa cano Công tác của nhà 
máy.
+ Cano máy trong nhãn hiệu: Cummin Mercuriser 1.7L 120CV
+ Thời gian thực hiện: 20 ngày.
2. Sửa chữa Cano công tác cho Công an Phòng cháy và chữa cháy 
Công An Tỉnh Đồng Nai.
  + Bảo dưỡng sửa chữa Máy trong Mercuriser 220cv
  + Bảo trì và sửa chữa hệ thống điện cano.
  + Bảo dưỡng máy Yamaha 100HP.
3. Cung cấp máy, sửa chữa cano gia công khung bạt che cho Cảnh 
Sát Đường thủy Tp Hồ Chí Minh.
+ Cung cấp máy mới cho tàu đổ quân.
4. Sửa chữa thầu cho Cano công tác tuần tra Công An Tỉnh Đồng Nai
+ Sửa chữa toàn bộ hệ thống máy trong Model: Mercuriser Cummin 
120CV
+ Sơn sửa chữa toàn bộ vỏ, sơn chống hà phần lườn.
+ Sửa chữa hệ thống điện tàu.
+ Gia công sàn nhôm sơn mới vỏ cano nhôm.
5.  Sửa chữa xuồng hơi tàu Cảnh Sát Biển.
+ Cung cấp mới toàn bộ vật liệu vỏ xuồng, keo dán xuồng.
+ Sửa chữa gia công mới vỏ xuồng hơi.
+ Cung cấp động cơ máy thủy Tohatsu mới.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU 



Công ty TNHH TMDV Du Lịch Biển Việt Nam có một hệ thống đội ngũ nhân viên và 
lãnh đạo chuyên nghiệp hóa, gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong 
các công ty lớn, đầu ngành. Mô hình vận hành hoạt động công ty được bố trí theo 
chiều ngang, làm gia tăng sự thuận tiện trong việc vận hành cỗ máy kinh doanh và 
gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công ty.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ  NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

BAN GIÁM ĐỐC

Hệ thống
Kỹ thuật

Phòng
Kỹ thuật

Phòng
Kinh doanh

Phòng
Hành chính

Nhân sự

Phòng Nghiên
cứu phát triển

Phòng Dự án Bộ phận
Chăm sóc KH

Phòng
Marketing

Phòng Tài chính
Kế toán

Hệ thống
Kinh doanh

Hệ thống
chức năng khác



Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban 
Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”, Vietnamsea chú 
trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức 
năng và phòng ban hỗ trợ. 
Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ 
theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp 
cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, 
do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. 
Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín 
đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu Vietnamsea trong 
việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng.
Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên 
hàng đầu để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo 
thời gian yêu cầu. Ngoài ra điều này còn giúp đảm bảo các mục tiêu nhân sự 
luôn rõ ràng và cụ thể. Những điều này đã và đang giúp chúng tôi luôn có 1 
đội ngũ nhân sự lớn mạnh, công ty lớn mạnh.
Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, 
Cao đẳng. Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với 
việc tư trao dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho Công ty TNHH TMDV Du Lịch 
Biển Việt Nam một nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực 
mà Công ty cung cấp. 
          Tại Vietnamsea chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. 
Công ty TNHH TMDV Du Lịch Biển Việt Nam luôn mong muốn mỗi thành 
viên của Công ty là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ 
hội để phát triển và thành công vì Công ty TNHH TMDV Du Lịch Biển Việt 
Nam luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành công 
của công ty được chia cho chính những thành viên xuất sắc của công ty, 
những người làm nên sức mạnh của công ty ngày nay.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ  NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 



Công ty TNHH TM DV Du Lịch Biển Việt Nam
Nhân sự hội đồng quản trị:
Ông Trần Thanh Thắng - kỹ sư máy tàu thủy – chủ tịch hội đồng quản trị.
Ông Lê Huy Thảo – tiến sỹ về vỏ tàu thủy – phó chủ tịch hội đồng quản trị.
Nhân sự điều hành chủ chốt:
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NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

1 
Vị trí công việc: Điều hành chỉ đạo chung, báo cáo hội đồng quản trị. 

Tên: Trần Thanh Thái 

2 
Vị trí công việc: Điều hành chỉ đạo chính về mặt kỹ thuật 
Tên: Bùi Long Khương 

3 
Vị trí công việc: Phụ trách kế toán, tài chính, hồ sơ. 
Tên: Đỗ Thị Bích Huyền 

4 
Vị trí công việc: Phụ trách kỹ thuật máy 

Tên: Nguyễn Quốc Vương 
 



BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Vị trí: Điều hành chỉ đạo 
 
Thông tin 
nhân sự 

Tên: Trần Thanh Thái  

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân  
 

Công việc 
hiện tại 

 

 Địa chỉ của người sử dụng lao động: Số 1, Đường 39, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM 
 

 Điện thoại: 0914795639 
 

Người liên lạc: Ông Trần Thanh 
Thái 

 Fax:  
 

E-mail: ttthai@vietnamsea.com.vn 

 Chức danh: Giám đốc 
 

Số năm làm việc cho người sử 
dụng lao động hiện tại: 03 năm 

 

Họ tên: Trần Thanh Thái       Chức vụ: Giám đốc 
1.  

Từ 
năm 

Đến 
năm 

Công ty /Dự án 
tương tự 

Vị trí tương tự Kinh nghiệm về kỹ 
thuật và quản lý 

tương ứng 

 

2010 

 

2014 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN SỮA VIỆT 
NAM  

 

Quản lý kỹ thuật 

 

Chỉ đạo về kĩ thuật, 
dây chuyền sản xuất 

 

2014 

 

2016 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN SỮA VIỆT 
NAM 

 

Quản lý kỹ thuật 

 

Chỉ đạo về kĩ thuật, 
dây chuyền sản xuất 

 

2016 

 

2018 

CÔNG TY TNHH 
TMDV Du Lịch 
Biển Việt Nam  

 

Giám đốc Công ty 

 

Điều hành mọi hoạt 
động tại Công Ty 

 

2018 

 

Đến 
nay 

CÔNG TY TNHH 
TMDV Du Lịch 
Biển Việt Nam 

 

Giám đốc Công ty 

 

Điều hành mọi hoạt 
động tại Công Ty 

                                                                                                     TRẦN THANH THÁI 
 

                                              
  



BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Vị trí: Điều hành chỉ đạo chính về mặt kỹ thuật 
 
Thông tin 
nhân sự 

Tên: Bùi Long Khương  

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cơ khí động lực, Kỹ sư kĩ thuật 
tàu thủy 
 

Công việc 
hiện tại 

Tên của người sử dụng lao động: Trần Thanh Thái 
 

 Địa chỉ của người sử dụng lao động: Số 1, Đường 39, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM 
 

 Điện thoại: 0906.943.867 
 

Người liên lạc: Ông Trần Thanh 
Thái 

 Fax:  
 

E-mail: info@vietnamsea.com.vn 

 Chức danh: Trưởng phòng 
kỹ thuật 
 

Số năm làm việc cho người sử 
dụng lao động hiện tại: 03 năm 

 
Họ tên: Bùi Long Khương   Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật 
1.  

Từ 
năm 

Đến 
năm 

Công ty /Dự án 
tương tự 

Vị trí tương tự Kinh nghiệm về 
kỹ thuật và quản 

lý tương ứng 

 

2011 

 

2014 

Công Ty CP Cơ Khí 
Kỹ Thuật Tàu Thủy 
Việt Nam  

 

Nhân viên kĩ thuật 

Phụ trách về mặt 
kỹ thuật  

 

2014 

 

2016 

Công Ty CP Cơ Khí 
Kỹ Thuật Tàu Thủy 
Việt Nam 

 

Nhân viên kĩ thuật 

Phụ trách về mặt 
kỹ thuật 

 

2016 

 

2018 

CÔNG TY TNHH 
TMDV Du Lịch 
Biển Việt Nam  

 

Trưởng phòng kĩ 
thuật 

Điều hành chỉ đạo 
về mọi hoạt động 
P.Kĩ thuật 

 

2018 

 

Đến nay 
CÔNG TY TNHH 
TMDV Du Lịch 
Biển Việt Nam 

 

Trưởng phòng kĩ 
thuật 

Điều hành chỉ đạo 
về mọi hoạt động 
P.Kĩ thuật 

 

  



BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Họ tên: Đỗ Thị Bích Huyền   Chức vụ: Kế toán trưởng 

 

Từ 
năm 

Đến 
năm 

Công ty /Dự án tương 
tự 

Vị trí tương tự Kinh nghiệm về kỹ 
thuật và quản lý 

tương ứng 

 

2014 

 

2016 

Công Ty CP FA Việt 
Nam 

Nhân viên kế 
toán 

Phụ trách công việc 
về kế toán, tài chính 

 

2016 

 

2018 

Công Ty CP Quốc 
Cường Gia Lai 

Nhân viên kế 
toán 

Phụ trách công việc 
về kế toán, tài chính 

 

2018 

 

Đến 
nay 

CÔNG TY TNHH 
TMDV Du Lịch Biển 
Việt Nam 

 

Trưởng phòng 
kế toán 

Phụ trách công việc 
về kế toán, tài chính 

 

Vị trí: Phụ trách kỹ thuật 
 
Thông tin 
nhân sự 

Tên: Nguyễn Quốc Vương  

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kĩ thuật tàu thủy (Thiết bị năng 
lượng tàu thủy) 
 

Công việc 
hiện tại 

Tên của người sử dụng lao động: Trần Thanh Thái 
 

 Địa chỉ của người sử dụng lao động: Số 1, Đường 39, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. 
 

 Điện thoại: 0974562915 
 

Người liên lạc: Ông Trần Thanh 
Thái 

 Fax:  
 

E-mail: 
sales@vietnamsea.com.vn 

 Chức danh: Nhân viên kỹ 
thuật 
 

Số năm làm việc cho người sử 
dụng lao động hiện tại: 03 năm 

 Họ tên: Nguyễn Quốc Vương  Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 
1.  

Từ 
năm 

Đến 
năm 

Công ty /Dự án 
tương tự 

Vị trí tương tự Kinh nghiệm về kỹ 
thuật và quản lý 

tương ứng 

 

2017 

 

Đến 
nay 

CÔNG TY TNHH 
TMDV Du Lịch Biển 
Việt Nam 

Nhân viên kĩ thuật  Phụ trách công việc 
về kỹ thuật, sửa chữa 

máy móc thiết bị, 
mua vật tư hàng hóa, 



NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

1. VỐN:
-   Vốn cố định: 2.000.000.000 vnđ
-   Vốn lưu động: 1.000.000.000 vnđ
2. NGUỒN VỐN:
-   Vốn chủ sở hữu: 3.000.000.000 vnđ
-   Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng mức tài trợ đương đương 
tổng nguồn vốn tự có tại cùng thời điểm và tài trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị 
đầu tư ngay khi Vietnamsea ký được HĐ với các đối tác.
-   Các cổ đông sáng lập cam kết tiếp tục góp vốn với tỷ lệ theo mức góp vốn hiện hành để 
tăng vốn điều lệ lên đến 5.000 triệu đồng.
3. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 – 2018 VÀ KHKD NĂM 2019:



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU

1. MỤC TIÊU:
-  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 50% năm
-  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 30% năm
-  Phấn đấu đến năm 2020 niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán
-  Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
2. GIÁ TRỊ VIETNAMSEA ĐANG XÂY DỰNG:
     Giá trị cốt lõi mà Vietnamsea đang theo đuổi là niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm 
chủ doanh nghiệp của các thành viên công ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát triển của 
Vietnamsea được kích hoạt từ hạt nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, 
năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo mang lại tinh thần doanh nhân thời đại mới dám chấp 
nhận thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
     Tại Vietnamsea toàn thể lãnh đạo và nhân viên chúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm: 
“Lợi ích của khách hàng là sự sống còn của Vietnamsea”.
“Tổng hợp nguồn lực, kết nối thành công”
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