
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC II 
____________________________ 

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

Thư cảm ơn 

  

Kính gửi:  - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, 

 - Quý cơ quan hữu quan, 

 - Quý khách hàng, 

 - Các Công ty Hoa tiêu hàng hải trong cả nước. 

 

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực II (15/10/1991-15/10/2021), thay mặt cán bộ, người lao động Công ty, Tôi 

xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các Quý cơ quan, đơn vị, khách hàng và đồng 

nghiệp. 

Kính thưa các Quý đơn vị! 

Ngày 13/5/1955, cách đây 66 năm thành phố Hải Phòng được hoàn toàn giải 

phóng, bảy ngày sau đó, ngày 20/5/1955 hai cán bộ trong đội hình tiếp quản Cảng 

Hải Phòng là Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Ý Nết, với tư cách là hoa tiêu hàng hải 

cách mạng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã dẫn thành công 02 tàu 

mang Quốc tịch Pháp là SAINT VALERY EN CAUX và LE VERDON cập cầu cảng 

Hải Phòng an toàn mở đầu cho sự hoạt động trở lại của thương cảng, cửa khẩu giao 

thương quốc tế quan trọng nhất cả nước lúc bấy giờ và ngày 20/5/1955 đã trở thành 

ngày truyền thống của Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam. 

Cùng với sự phát triển của ngành Hàng hải Việt Nam, ngày 15/10/1991, Công ty 

Hoa tiêu khu vực II được thành lập trên cơ sở Ty Hoa tiêu - Cảng vụ thuộc Cảng Hải 

Phòng theo Quyết định số 376/QĐ/TCCB ngày 30/9/1991 của Tổng giám đốc Liên 

hiệp Hàng hải Việt Nam nay là Cục Hàng hải Việt Nam; đến ngày 25/6/2010, Công 

ty Hoa tiêu khu vực II được chuyển thành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải 

khu vực II theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVTcủa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải. 

Trải qua 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Công ty đã có nhiều thay 

đổi về tổ chức với nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ, tạo 

điều kiện của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải miền Bắc, Cảng vụ Hàng hải các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái 



 
 

 

Bình, Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam và các cơ quan hữu quan cùng với sự tin 

tưởng của Quý khách hàng, Công ty đã khẳng định được vị thế của mình, có những 

đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa 

và phát triển thành quả của các thế hệ cán bộ, người lao động qua các thời kỳ, ngày 

hôm nay tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua 

những khó khăn thách thức từng bước đưa Công ty phát triển bền vững và trở thành 

là một trong những Công ty Hoa tiêu hàng hải có uy tín trong cả nước, cung cấp cho 

khách hàng dịch vụ hoa tiêu với chất lượng tốt, đã và đang có nhiều đóng góp quan 

trọng cho ngành hàng hải Việt Nam, khai thác cảng biển khu vực Hải Phòng, Thái 

Bình và Nam Định. 

Có được kết quả như ngày hôm nay ngoài sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán 

bộ, người lao động trong Công ty còn nhờ sự đồng hành, hợp tác của khách hàng, sự 

quan tâm, tạo điều kiện của các Bộ ban ngành, UBND thành phố Hải Phòng, các tỉnh 

Thái Bình, Nam Định; Các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và đặc biệt là 

Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. 

Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ hoa tiêu 

hàng hải,với tinh thần là tận tâm, mẫn cán phục vụ, tập thể cán bộ, người lao động 

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II quyết tâm đoàn kết, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải được giao trên cơ 

sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 

-2025 của Công ty đã được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phê 

duyệt; tiếp tục cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải với chất lượng tốt nhất có thể, 

đồng hành cùng với sự phát triển của khách hàng. 

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Công ty vào thời điểm cả nước đang tập trung 

cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do vậy cán bộ, người lao động 

trong Công ty tạm gác lại mong muốn một lễ Kỷ niệm có sự hiện diện đông đủ mọi 

người để cùng cả nước chung tay phòng chống dịch, duy trì hoạt động ổn định của 

Công ty. Bằng Thư cảm ơn này với tình cảm chân thành, tri ân các thế hệ cán bộ, 

người lao động qua các thời kỳ cũng như gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Bộ Giao 

thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam,Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Bắc, Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ các tỉnh thành, Quý cơ quan hữu 

quan, Quý khách hàng và các Công ty Hoa tiêu hàng hải trong cả nước đã luôn tin 

tưởng, ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác với Công ty trong suốt thời gian qua và mong 

muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của Quý đơn vị trong 

thời gian tới. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

Bùi Đức Hiệp 

 


