
Lễ hạ thủytàu 56.200Tấn - NT04 Trường Minh SEA 

Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng năm mới 2018 và 

chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 31/01/2018lãnh đạo và toànthể 

CB - CNV Nam Triệu chào đón sự kiện lớn nhất ngày đầu năm 2018 

Lễ hạ thủy tàu hàng 56.200 tấn NT04 mang tên TRƯỜNG MINH SEA, 

chủ đầu tư là công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ Đông Bắc và chủ tàu 

Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Minh đã thành công tốt đẹp.Đây là con tàu 

lớn đầu tiên được hạ thủy trong năm 2018.  

 

 

Tàu 56.200 tấn Trường Minh Sea với các thông số chính như sau: 

- Chiều dài toàn bộ    : 190,00 m. 

- Chiều dài giữa hai đường vuông góc : 185,00 m. 

- Chiều rộng thiết kế   :   32,26 m. 

- Chiều cao thiết kế    :   18.10 m.  

- Mớn nước thiết kế    :   11,20 m. 

- Trọng tải toàn phần   : 56.200 MT. 

- Máy chính: 

+ Kiểu     : DU WARTSILA 6RT-flex 50 

+ Công suất định mức   : 7.110 Kw ở 107,7 vòng/phút. 

+ Công suất liên tục tối đa  : 8.890 KW ở 116 vòng/phút. 



Tàu được đóng mới cho Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc.  

Tàu do công ty IHI Marine United INC thiết kế, do đăng kiểm NK (Nhật Bản) 

và VR (Việt Nam) phân cấp và giám sát thi công. 

Đây là loại tàu chở hàng rời mạn đơn, đáy đôi, có 5 hầm hàng với tổng 

dung tích 71.800m3; nắp hầm hàng vận hành thuỷ lực có 4 cần cẩu với sức 

nâng 30 tấn; tàu dẫn động bằng động cơ diezel với máy chính của hãng 

Wartsila 6RT-flex 50 đạt công suất tối đa trên 8.890 KW ở 116 vòng/phút. 

Phát biểu tại lễ hạ thủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu 

Nam Triệu Nguyễn Văn Hoài nhấn mạnh: Mặc dù trong bối cảnh khó khăn 

chung của ngành đóng tàu nhưng công ty đã vượt qua mọi khó khăn đóng 

thành công tàu 56.200DWT theo đúng thiết kế, được cơ quan đăng kiểm giám 

sát và phân cấp, thỏa mãn quy phạm và công ước quốc tế về hàng hải. Việc 

đóng thành công những con tàu 56.200DWT là minh chứng khẳng định sự nỗ 

lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam 

Triệu nói riêng, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy nói chung đang từng 

bước ổn định, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của 

Chính phủ về sắp xếp tái cơ cấu. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ thực hiện 

thành công con tàu 56.200DWT cũng như những con tàu lớn hơn, phức tạp 

hơn mà Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy cũng như chủ tàu đã tin cậy giao 

cho chúng tôi. 

Việc hạ thủy thành công tàu chở hàng 56.200 DWT thêm một lần nữa 

khẳng định năng lực và uy tín của Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu 

đối với các chủ tàu và các tổ chức đăng kiểm quốc tế. Đồng thời là tín hiệu 

vui thể hiện sự nỗ lực của ngành đóng tàu Việt Nam vốn đang bị ảnh hưởng 

nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thời gian qua. 

Trong quý II năm 2018, tàu hàng 56.200DWT - NT04 sẽ được bàn giao 

cho chủ tàu khai thác góp phần phát triển và trẻ hóa, nâng cao năng lực vận 

tải của độii tàu biển quốc gia. 



 
 

Ông Nguyễn Văn Hoài - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc  

công ty Đóng tàu Nam triệuphát biểu tại buổi lễ 

 

Ông Hà Huy Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Trường Minh 

phát biểu tại buổi lễ 



 

 
 

Ông Ngô Tùng Lâm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 

phát biểu tại buổi lễ 

 
 



 


