GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình là đơn vị thành viên
của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) có trụ sở chính tại Tiểu khu 5, thị
trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 052 2245553; 2245567; Fax: 0523 872087.
Mã số thuế: 3100289158.
Quyết định thành lập số: 667/QĐ-CNT ngày 22/8/2012.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp: 3100289158 thay
đổi lần 8 ngày 21/5/2014.
Công ty có các đơn vị trực thuộc là:
Chi nhánh đóng tàu Nhật Lệ.
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Thượng, phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Chi nhánh Ban quản lý dự án:
Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Phân xưởng đóng mới, kéo hạ tàu Sông Gianh.
Địa chỉ: Thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
1. Trụ sở chính Công ty:
Trụ sở chính Công ty tọa lạc tại Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng
Ninh, tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm tp Đồng Hới và cửa biển Nhật Lệ 7km về phía
nam, với:
+ Văn phòng làm việc 3 tầng: Diện tích mặt sàn 1.050m²
+ Năng lực đóng mới các gam tàu vỏ gỗ và vỏ thép loại nhỏ có kích thước
chiều dài tổng thể tàu từ 20 đến 30m, gồm:
- Phân xưởng vỏ: Diện tích 2.700m²; 2 sàn phóng dạng: Diện tích 200m²
- Phân xưởng cơ khí: Diện tích 2.100m²
- Phân xưởng gia công chế biến gỗ, mộc nội thất: Diện tích 2.100m²
- Bãi triều kéo hạ sữa chữa (gồm 6 đường dã chiến): Diện tích 2.000m²
- Bãi thi công đóng mới ngoài trời: Diện tích 4000m²

- Bãi vật tư ngoài trời: Diện tích 5000m²
- Âu thuyền: Diện tích mặt nước 1.500m²
- Cầu tàu: Chiều dài 10m. Hệ thống kéo hạ tàu đầy đủ, đồng bộ.
- Hệ thống máy móc trang thiết bị cố định, cầm tay đồng bộ: Máy cưa vòng
đẩy CD7, máy cưa vòng lượn, máy cưa đĩa, máy khoan, máy tiện, máy dập, máy cưa
sắt, máy mài, máy hàn điện, máy khoan, máy bào...
Với cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực hiện có, Công ty đáp ứng nhu cầu thi
công trong nhà xưởng 6 chiếc tàu và ngoài trời 15-20 chiếc tàu cùng một lúc, thời
gian dưới 3 tháng (nếu máy thủy nhập về đáp ứng tiến độ thi công)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU
THỦY QUẢNG BÌNH

