
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ TÀU BIỂN  

 HẢI NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________ 

 

Số: 003 /HN-CHH                                         Vũng Tàu, ngày  06  tháng  07  năm 2019 

 

V/v: Xin gia hạn cho giàn khoan  nước ngoài 

 hoạt động thăm dò dầu khí tại Vùng biển Việt Nam. 
 

 

      Kính gửi :  Cục hàng hải Việt nam. 
 

      Công ty TNHH đại lý tàu biển Hải Nam  xin gửi tới Quý Cục lời chào trân trọng và xin 

trình bầy với Quý Cục một việc như sau: 

 

Công ty TNHH đại lý tàu biển Hải Nam  (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

4902000416 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 22/10/2002) thay mặt 

Tổng Công ty Cổ Phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí xin gia hạn giấy phép hoạt động 

cho giàn khoan PVDRILLING VI là giàn khoan thuộc công ty Cổ Phần Khoan và Dịch vụ 

Khoan Dầu khí Việt nam, để phục vụ cho kế hoạch khoan thăm dò dầu khí tại Việt Nam 

Vùng biển ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà nẵng, Việt Nam. 

Theo chương trình thăm dò tìm kiếm dầu khí của Tổng Công ty Cổ Phần Khoan và Dịch vụ 

Khoan Dầu khí theo hợp đồng số: CLJOC-2018-OPE-1844 sẽ sử dụng giàn khoan 

PVDRILLING VI, đóng năm 2013 mang số IMO: 9702247, Hô hiệu: 3ERC5 mang cờ 

Quốc tịch Panama (Đặc tính kỹ thuật của các tầu như danh mục đính kèm).  

Để nhà thầu hoàn thành chương trình thăm dò tìm kiếm dầu khí đúng tiến độ, Công ty 

TNHH đại lý tàu biển Hải Nam  Kính đề nghị Quý Cục xem xét cấp giấy phép hoạt động 

cho giàn khoan PVDRILLING VI hoạt động tại tại Vùng biển ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu 

và Đà nẵng, Việt Nam từ ngày 10-07-2019 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2019. 

Công ty TNHH đại lý tàu biển Hải Nam mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý 

Cục. 

Trân trọng cảm ơn.                                                                         
 

                                                                                                         

Nơi nhận : 

- Như trên 

- Lưu VT 

                          

 

 


