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Công ty tự hào là một đơn vị tư vấn được hình 
thành, phát triển gắn liền với sự nghiệp phát triển 
hơn 55 năm Ngành Hàng hải Việt Nam. Từ những 
ngày đầu Cục Vận tải đường biển (nay là Cục Hàng 
hải Việt Nam) được thành lập (05/5/1965), bằng 
quyết định số 1200/QĐ ngày 8/8/1966, Bộ Giao 
thông vận tải thành lập Đội khảo sát thiết kế (tiền 
thân của Công ty) trực thuộc Cục Vận tải đường 
biển để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế các 
công trình hàng hải. 

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển Công ty 
Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải 
(CMB) đã trở thành đơn vị tư vấn hàng đầu, đóng góp 
tích cực trong việc xây dựng quy hoạch, chiến lược 
phát triển ngành, phát triển cơ sở hạ tầng cảng – 
đường thủy, giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật 
tại Việt Nam.

GIỚI THIỆU CHUNG

T Ậ N  T Â M  -  C H U Y Ê N  N G H I Ệ P  -  H I Ệ U  Q U Ả
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2021

2011

2004

1999

1995

1977

1966 Thành lập Đội khảo sát thiết kế 
(tiền thân của Công ty).

Chuyển đổi mô hình thành Công ty 
Khảo sát Thiết kế Đường biển.

Đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng 
công trình Hàng hải.

Lập Quy hoạch tổng thể phát triển 
hệ thống cảng biển Việt Nam đến 
năm 2010 - Quy hoạch cảng biển 
đầu tiên của Việt Nam.

Đư ợ c t r a o t ặ ng Huân chư ơ ng  
Độc lập Hạng Ba.

Cổ phần hóa, hoạt động theo mô hình 
công ty cổ phần.

Lập Quy hoạch tổng thể phát triển 
hệ thống cảng biển Việt Nam thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050
Kỷ niệm 55 năm thành lập và được 
trao tặng Huân chương Độc lập 
Hạng Nhì.

CỘT MỐC LỊCH SỬ 
ĐÁNG NHỚ
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN,
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH,
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Triết lý kinh doanh
• ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG: CMB mang đến dịch vụ         

tư vấn tận tâm, nâng tầm giá trị.

• ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG: CMB bảo toàn vốn chủ sở hữu, 
đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

• ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC: CMB khởi tạo những cơ hội hợp tác 
mang lại lợi ích hài hòa.

• ĐỐI VỚI XÃ HỘI: CMB mang đến những cống hiến 
cho sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cảng- 
đường thủy và hạ tầng kỹ thuật.

Giá trị cốt lõi
• TẬN TÂM: Là tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhiệt huyết 

để thực hiện mục tiêu mang hiệu quả cao nhất cho 
khách hàng.

• SÁNG TẠO: Luôn đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật tiên tiến, thắp lên những ý tưởng sáng tạo.

• ĐỒNG LÒNG: Luôn luôn là một tập thể đoàn kết, 
cùng chí hướng để kiến tạo những thành công.

• LIÊM CHÍNH: Là phẩm chất, tiêu chuẩn đạo đức 
nghề nghiệp.

Tầm nhìn
Giữ vững vị thế là đơn vị tư vấn tiên phong trong lĩnh vực 
cảng – đường thủy, giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật; 
mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp để tăng 
quy mô, giá trị, sức cạnh tranh, vị thế trên thị trường. 

Sứ mệnh
• ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC: Mang đến những cống hiến 

cho sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cảng- 
đường thủy và hạ tầng kỹ thuật.

• ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG: Mang lại những giá trị vượt 
trội từ văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm 
trung tâm. 

• ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ: Xây dựng môi trường văn hoá 
doanh nghiệp đậm tinh thần nhân văn, nơi mọi cá nhân 
được khuyến khích phát huy tối đa trí tuệ, lòng nhiệt 
huyết, khơi gợi những tiềm năng sáng tạo và được 
ghi nhận, trao cơ hội hiện thực hoá những ước mơ.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tư vấn thiết kế, thiết kế 
cơ sở, thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công, 
dự toán công trình.

Tư vấn lập quy hoạch, 
chiến lược phát triển, 
quy hoạch ngành quốc gia, 
quy hoạch có tính chất 
kỹ thuật chuyên ngành, 
quy hoạch xây dựng.

Kinh doanh bất động sản, 
c h o  t h u ê  v ă n  p h ò n g , 
kho bãi logistics; dịch vụ 
quảng cáo; hạ tầng 
viễn thông, công nghệ 
thông tin và các giải pháp 
thông minh, Tư vấn các 
dự án năng lượng tái tạo, 
biến đổi khí hậu.

Khảo sát hiện trạng, 
địa hình, địa chất (bao 
gồm cả thí nghiệm), khí 
tượng, thủy văn; nghiên 
cứu mô hình toán; mô 
hình chạy tàu.

Tư vấn kiểm định chất lượng 
công trình; giám sát khảo 
sát; giám sát thi công; 
quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tư vấn lựa chọn nhà thầu; 
tư vấn thẩm tra.

Tư vấn các thủ tục đầu tư; 
chủ trương đầu tư; lập báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi, 
báo cáo nghiên cứu khả thi, 
báo cáo kinh tế kỹ thuật.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
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119,0 TỶ ĐỒNG
TỔNG DOANH THU NĂM 2020

343,2 TỶ ĐỒNG
TỔNG TÀI SẢN NĂM 2020

26,5 TỶ ĐỒNG
LỢI NHUẬN NĂM 2020

THÔNG TIN TÀI CHÍNH
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PHẦN MỀM

03

Bộ phần mềm phục vụ khảo sát: Hydropro; HypackMax; Trimble 
Business Center Advance; HHMAPS...

Bộ phần mềm phục vụ tư vấn thiết kế, quy hoạch, giải pháp BIM: 
Autodesk AutoCAD Civil 3D; SAP2000; Plaxis 2D; Plaxis 3D; SLOPE/W; 
Revit, Infraworks, Navisworks, Autodesk BIM 360 DOCS, IRIS VR...

Bộ phần mềm nghiên cứu thủy động lực, mô hình chạy tàu: MIKE 3 
(Marine PP, MIKE 3 FMHD, MIKE 3 FMST, MIKE 21 SW), Shipma 7...

10



TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆU QUẢ

THIẾT BỊ

Bộ thiết bị phục vụ khảo sát địa hình: Máy toàn đạc điện tử; 
Máy đo sâu đơn tia Odom Hydrotrac; Máy đo sâu 2 tần số 
Odom Hydrotrac MK3; Máy đo sâu đa tia Odom MB1; Thiết bị 
định vị vệ tinh RTK, DGPS; Flycam, Drone...

Bộ thiết bị phục vụ khảo sát địa chất: Phòng thí nghiệm 
LAS-XD 273; Máy khoan địa chất, thiết bị thí nghiệm 
hiện trường; Jackup phục vụ khoan biển...

Bộ thiết bị phục vụ tư vấn thiết kế, quy hoạch, giải pháp 
BIM, nghiên cứu thủy động lực, mô hình chạy tàu: Phòng Lab, 
ADCP, PARTECH ...
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DỰ ÁN QUY HOẠCH 
TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN 
HỆ THỐNG CẢNG BIỂN 
VIỆT NAM THỜI KỲ 2021 
- 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 
NĂM 2050

Chủ đầu tư:
Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải 
Việt Nam
Địa điểm/vị trí:
Toàn quốc
Quy mô:
Nhóm cảng biển số 1 gồm 05 cảng biển. 
Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 
305 đến 367 triệu tấn (hàng container 
từ 11 đến 15 triệu TEU); hành khách từ 
162.000 đến 164.000 lượt khách.
Nhóm cảng biển số 2 gồm 6 cảng biển. 
Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 
172 đến 255 triệu tấn (hàng container 
từ 0,6 đến 1,0 triệu TEU); hành khách từ 
202.000 đến 204.000 lượt khách.
Nhóm cảng biển số 3 gồm 8 cảng biển. 
Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 
138 đến 181 triệu tấn (hàng container 
đạt từ 1,8 đến 2,5 triệu TEU); hành khách 
từ 1,9 đến 2,0 triệu lượt khách.
Nhóm cảng biển số 4 gồm 5 cảng biển. 
Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 
461 đến 540 triệu tấn (hàng container 
từ 23 đến 28 triệu TEU); hành khách từ 
1,7 đến 1,8 triệu lượt khách.
Nhóm cảng biển số 5 gồm 12 cảng biển. 
Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 64 
đến 80 triệu tấn (hàng container từ 0,6 
đến 0,8 triệu TEU); hành khách từ 6,1 
đến 6,2 triệu lượt khách.
Dịch vụ tư vấn chính:
Chủ trì thực hiện khảo sát, lập quy hoạch.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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BẾN SỐ 1,2 
CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ 
HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH cảng Container quốc tế 
Tân Cảng Hải Phòng
Địa điểm/vị trí:
Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng
Quy mô:
Diện tích 45ha; chiều dài bến 750m, tiếp 
nhận tảu Container đến 100.000DWT 
đầy tải, 160.000DWT giảm tải; công suất 
1,1 triệu TEU/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết 
kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, 
giám sát thi công xây dựng.

BẾN SỐ 3,4 
CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ 
HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng
Địa điểm/vị trí:
Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng
Quy mô:
Diện tích 54ha; chiều dài bến 750m, tiếp 
nhận tảu Container đến 100.000DWT; 
công suất thông qua 1,1 triệu TEU/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế  cơ sở.
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CẢNG CONTANER
CÁI MÉP THƯỢNG (TCIT)

Chủ đầu tư:
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
Địa điểm/vị trí:
Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quy mô:
Diện tích 60ha; chiều dài bến 890m, tiếp 
nhận tảu Container đến 120.000DWT; 
công suất 1,6 triệu TEU/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứ u k hả thi, thiết kế cơ sở,
thiết kế k ỹ thuật, thiết kế bản vẽ 
thi công, kiểm định nâng cao điều kiện 
khai thác.

CẢNG CONTANER
CÁT LÁI

Chủ đầu tư:
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
Địa điểm/vị trí:
Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô:
Diện tích 80ha; chiều dài bến 1.462m, tiếp 
nhận tảu Container đến 30.000DWT; 
công suất 2,5 triệu TEU/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết 
kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, 
kiểm định nâng cao điều kiện khai thác.
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CẢNG TIÊN SA

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng
Địa điểm/vị trí:
Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quy mô:
Diện tích 23ha; 05 cầu cảng chính, tổng 
chiều dài 1.140m, tiếp nhận tàu tổng 
hợp, container 50.000DWT, tàu khách 
168.000 GT; công suất 10 triệu tấn/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi 
công xây dựng, kiểm định nâng cao 
điều kiện khai thác.

CẢNG LIÊN CHIỂU

Chủ đầu tư:
Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng 
ưu tiên TP. Đà Nẵng và các nhà đầu tư
Địa điểm/vị trí:
Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Quy mô:
Kè chắn sóng và đê chắn sóng 1.170m, 
luồng tàu rộng 160 m, cao độ đáy 
-14mHĐ; bến cảng khởi động tổng 
chiều dài 750m tiếp nhận tàu 100.000 
tấn, tàu Container 6.000 – 8.000 TEUs, 
công suất 5 triệu tấn/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở.
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CẢNG QUỐC TẾ
CAM RANH

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Tân cảng Petro Cam Ranh
Địa điểm/vị trí:
TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Quy mô:
Diện tích 54ha; tổng chiều dài bến 
2.147m, tiếp nhận tảu 110.000DWT 
phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, 
thiết kế bản vẽ thi công.

CẢNG CHUYÊN DỤNG 
THÉP HÒA PHÁT – 
DUNG QUẤT

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất
Địa điểm/vị trí:
Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Quy mô:
11 cầu cảng, tổng chiều dài 2.433m, 
tiếp nhận tàu  220.000DWT; công suất 
9,7 triệu tấn/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế cơ sở, 
thiết kế bản vẽ thi công, kiểm định 
nâng cao điều kiện khai thác.
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CẢNG TỔNG HỢP
VĨNH TÂN

Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân
Địa điểm/vị trí:
Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Quy mô:
Diện tích 18,5ha, chiều dài bến 800m, tiếp 
nhận tàu 50.000-70.000DWT. 
Đê chắn sóng chiều dài 770m.
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập điều chỉnh 
báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế 
bản vẽ thi công, Giám sát thi công 
xây dựng.

CẢNG ĐÌNH VŨ

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và 
các nhà đầu tư
Địa điểm/vị trí:
Quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Quy mô:
Diện tích 73,56ha; chiều dài bến 1.610,6m, 
tiếp nhận tảu 20.000 - 50.000 DW T; 
công suất 15 triệu tấn/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ 
thi công, giám sát thi công xây dựng.
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CẢNG XĂNG DẦU 
NGOẠI QUAN VÂN PHONG

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan 
Vân Phong
Địa điểm/vị trí:
Huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Quy mô:
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 10.000DWT,  
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 25.000DWT, 
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 50.000DWT,  
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT; 
công suất 11,7 triệu tấn/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế bản vẽ 
thi công.

CẢNG NHÀ MÁY 
LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Địa điểm/vị trí:
Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Quy mô:
Nâng cấp hệ thống cảng, luồng tàu để 
đảm bảo khai thác cho tảu 40.000DWT
Dịch vụ tư vấn chính:
Đánh giá hệ số bận của bến, luồng tàu; 
đề xuất giải pháp nâng cao khả năng 
khai thác; thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ 
thi công nạo vét luồng tàu 40.000DWT.
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CẢNG KHÁCH QUỐC TẾ 
HÒN GAI

Chủ đầu tư:
Tập đoàn Sungroup
Địa điểm/vị trí:
TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô:
Bến cứng: 920m, tiếp nhận tàu khách 
quốc tế 225.000 GRT
Bến du thuyền Ponton: 
- giai đoạn 1: 1.182m
- giai đoạn 2: 1.390m
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên 
cứu khả thi, thiết kế cơ sởvà thiết kế 
bản vẽ thi công Bến du thuyền giai đoạn 1, 2.

CẢNG THỊ VẢI

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải
Địa điểm/vị trí:
TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy mô:
Diện tích 42,2ha; chiều dài bến 620m, 
tiếp nhận tàu 80.000DWT; công suất 
3,5 - 4,5 triệu tấn/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, 
thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.
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CẢNG TỔNG HỢP
VĨNH HƯNG

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai
Địa điểm/vị trí:
Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Quy mô:
Diện tích 26,3ha; chiều dài bến 
360m, tiếp nhận tàu có trọng tải đến 
50.000DWT; công suất 1,5 - 2,0 triệu 
tấn/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, 
thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công,  
giám sát thi công xây dựng.

CẢNG LONG AN

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Cảng Long An
Địa điểm/vị trí:
Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Quy mô:
Diện tích 147ha; Chiều dài bến 1.670m, 
tiếp nhận tàu 30.000DWT - 70.000DWT; 
công suất 9,3 triệu tấn/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư 
xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ 
thi công.
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NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 
BA SON MỚI

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án 9/Tổng cục CNQP
Địa điểm/vị trí:
Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy mô:
Diện tích 95ha; chiều dài bến 1.385m; 
sàn nâng tàu 4.500T, cỡ tàu tiếp nhận sửa 
chữa 150.000DWT, đóng mới 70.000DWT; 
công suất đóng mới 10 chiếc /năm, 
sửa chữa 70 lượt chiếc/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế 
bản vẽ thi công. 

NHÀ MÁY SỬA CHỮA 
TÀU BIỂN NOSCO

Chủ đầu tư:
NOSCO Shipyard
Địa điểm/vị trí:
Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô:
Diện tích 105ha; chiều dài bến 300m; 
sàn nâng dài 224m cho tàu 70.000DWT; 
công suất sửa chữa 95-120 lượt chiếc/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập điều chỉnh 
báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế 
bản vẽ thi công, giám sát thi công 
xây dựng.
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ICD TÂN CẢNG
LONG BÌNH

Chủ đầu tư:
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn
Địa điểm/vị trí:
Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Quy mô:
Tổng diện tích 235 ha, diện tích bãi 
container 15,6ha, diện tích kho 52,4ha
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư , 
thiết kế cớ sở, thiết kế bản vẽ thi công.

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 
SÔNG THU

Chủ đầu tư:
Tổng công ty Sông Thu
Địa điểm/vị trí:
Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Quy mô:
Diện tích 23ha; chiều dài bến 856m; 
sàn nâng 4.000T; cỡ tàu đóng, sửa chữa 
8.000 DWT; công suất đóng mới 10-12 
chiếc/năm; công suất sừa chữa 70-90 
lượt chiếc/năm
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án 
đầu tư, thiết kế cơ cở, thiết kế bản vẽ 
thi công.
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ICD TÂN CẢNG
HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư:
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn 
Địa điểm/vị trí:
Quận Hải An, TP Hải Phòng
Quy mô:
Tổng diện tích 29,5 ha, diện tích bãi 
container 11,98 ha, diện tích kho 14,25 ha
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án 
đầu tư, thiết kế cơ sở,  thiết kế bản vẽ 
thi công.

TRUNG TÂM LOGISTICS, 
CẢNG CẠN ICD VÀ CẢNG 
TỔNG HỢP TÂY NINH

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần 
Logistics Quốc tế Tây Ninh
Địa điểm/vị trí:
Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Quy mô:
Khu Cảng cạn 48,94 ha; Khu Trung tâm 
Logistics 159,70 ha; Khu Cảng tổng hợp 
50,58 ha, đầu tư cơ sở hạ tầng san nền, 
đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, 
cảng thủy nội địa đồng bộ
Dịch vụ tư vấn chính:
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, 
thiết kế cơ sở.
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KHU CÔNG NGHIỆP & 
DỊCH VỤ ĐẦM NHÀ MẠC

Chủ đầu tư:
Tập đoàn Sungroup
Địa điểm/vị trí:
Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô:
Diện tích 1.485ha, đầu tư cơ sở hạ tầng 
san nền, đường giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ, Quy hoạch phát triển 
hệ thống cảng biển
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập hồ sơ đề 
xuất chủ trương đầu tư, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết  kế cơ sở.

KHU CÔNG NGHIỆP
BẮC TIỀN PHONG

Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Khu công nghiệp
Bắc Tiền Phong (BTPIZ)
Địa điểm/vị trí:
Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô:
Diện tích 1.202,5 ha, đầu tư cơ sở hạ tầng 
san nền, đường giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ; quy hoạch phát triển 
hệ thống cảng biển dọc sông Chanh
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập hồ sơ đề 
xuất chủ trương đầu tư, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế 
bản vẽ thi công.
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KHU CÔNG NGHIỆP
NAM TIỀN PHONG

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Deep C Nga (DCRU)
Địa điểm/vị trí:
Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô:
Diện tích 487ha, đầu tư cơ sở hạ tầng 
san nền, đường giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ; quy hoạch phát triển 
hệ thống cảng biển dọc sông Chanh
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế 
bản vẽ thi công.

KHU CÔNG NGHIỆP 
CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ 
HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 
Đình Vũ
Địa điểm/vị trí:
Huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng
Quy mô:
Diện tích 520ha, đầu tư cơ sở hạ tầng 
san nền, đường giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ, quy hoạch phát triển 
cảng biển cho tàu 100.000DWT 
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế 
bản vẽ thi công.
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KHU CÔNG NGHIỆP VÀ 
KHU PHI THUẾ QUAN 
XUÂN CẦU 

Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu - 
Lạch Huyện
Địa điểm/vị trí:
Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng
Quy mô:
Diện tích 752ha, đầu tư cơ sở hạ tầng 
san nền, đường giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ  
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở.

KCN CÔNG NGHỆ CAO, 
DỊCH VỤ LOGISTICS
VÂN ĐỒN

Chủ đầu tư:
Tập đoàn Sungroup
Địa điểm/vị trí:
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô:
Diện tích 307ha, đầu tư cơ sở hạ tầng 
san nền, đường giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật
Dịch vụ tư vấn chính:
Lập quy hoạch, lập hồ sơ đề xuất chủ 
trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi, thiết kế cơ sở.
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CẢNG VÀ KHU NEO ĐẬU 
TÀU ĐẢO BẠCH LONG VĨ

Địa điểm/vị trí:
Đảo Bạch Long Vĩ
Quy mô:
Âu tàu có sức chứa 100 tàu, đê chắn sóng 
1.553m
Dịch vụ tư vấn chính:
Lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ 
thi công.

ÂU TÀU PHỤC VỤ
HẬU CẦN NGHỀ CÁ VÀ 
TRÁNH TRÚ BÃO

Địa điểm/vị trí:
Quần đảo Trường Sa
Quy mô:
Âu tàu có sức chứa 97 tàu, kè bảo vệ 
1.353m, đê chắn sóng 2.536m
Dịch vụ tư vấn chính:
Lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ 
thi công.
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DỰ ÁN KÈ 
SÔNG CẦN THƠ

Chủ đầu tư:
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 
Thành phố Cần Thơ
Địa điểm/vị trí:
Quận Cái Răng - Thành phố Cần Thơ
Quy mô:
Tuyến kè bảo vệ bờ trái dài 4.781m;  
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình 
kiến trúc sau kè.
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công.

LUỒNG SOÀI RẠP 
(GIAI ĐOẠN 2)

Chủ đầu tư:
Ban Quản lý Đầu tư Dự án Nạo vét luồng 
Soài Rạp (Giai đoạn 2)
Địa điểm/vị trí:
Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An 
và tỉnh Tiền Giang
Quy mô:
Chiều dài 54 km, Chiều rộng 120m (đoạn 
luồng sông), 160m (đoạn luồng biển); 
Cao độ đáy luồng 9,5m (hệ Hải đồ). 
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ 
thi công.
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NHÀ MÁY 
ĐIỆN GIÓ SUNPRO

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Điện gió Sunpro – 
Bến Tre số 8
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 
Đèo Lũng Lô (LungLoPass)
Địa điểm/vị trí:
Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Quy mô:
Công suất 30MW, 07 móng trụ tuabin, 
cảng nhập thiết bị, hạ tầng kỹ thuật
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế 
bản vẽ thi công.

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
VĨNH TÂN 3

Chủ đầu tư:
Công ty CP năng lượng Vĩnh Tân 3
Địa điểm/vị trí:
Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Quy mô:
01 bến nhập than 100.000 DWT và một 
bến nhập hàng tổng hợp 3.000 DWT, 
nạo vét cơ bản cho đoạn luồng vào 
chung cho tàu 100.000 DWT
Dịch vụ tư vấn chính:
Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế cơ sở.
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DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ KẾT 
HỢP KHỬ MẶN

Đối tác:
IAE và SUL (Vương quốc Bỉ) 
Địa điểm/vị trí:
Xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh 
Ninh Thuận và Đồng bằng Sông Cửu 
Long
Quy mô mỗi module:
Hệ thống tuabin gió công suất đến 
300kW, hệ thống khử mặn thẩm thấu 
ngược (RO) công suất 20m3/ngày
Dịch vụ tư vấn chính:
Nghiên cứu, đề xuất địa điểm thực hiện 
dự án, thiết kế các công trình cơ sở 
hạ tầng.

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN 
CHUỖI LOGISTICS LẠNH 
THÔNG MINH Ở KHU VỰC 
ĐBSCL VÀ ĐÔNG NAM BỘ

Chủ đầu tư:
Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
Đối tác:
IAE (Vương quốc Bỉ) 
Địa điểm/vị trí:
Các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam Bộ 
Quy mô:
Kho lạnh lớn, cầu cảng tại Định An 
và Cái Mép Thị Vải và 05 kho lạnh 
thông minh cùng hạ tầng công nghệ 
thông tin đồng bộ tại khu vực 
ĐBSCL và Đông Nam Bộ.
Dịch vụ tư vấn chính:
Nghiên cứu, đề xuất địa điểm thực hiện 
dự án, đề xuất tuyến vận tải chính và 
thiết kế cơ sở hạ tầng.
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THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, 
Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Huân chương Độc lập 
hạng nhì năm 2021

Huân chương Lao động
hạng nhất năm 2006, 2019

Huân chương Lao động
hạng nhì năm 2001, 2011

Huân chương Lao động 
hạng ba năm 1987, 2005

Huân chương Độc lập 
hạng ba năm 2011
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Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây
Hancorp Plaza 72 Trần Đăng Ninh
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
T. 024- 37566891 F. 024- 37566892
E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn

Chi nhánh Tp.HCM: 
123 Tôn Thất Thuyết, Phường 15,
Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
T. 028- 62874840 F. 028- 39404233
E. cmbhcm@cmbvn.com.vn

Chi nhánh Hải Phòng: 
112 Đường Lê Thánh Tông, P. Đông Hải 1
Quận Hải An, Tp. Hải Phòng
T. 0225- 3826817 F. 0225- 3826815
E. cmbhp@cmbvn.com.vn


