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V vic d cao trách nhim cUa thu trrnng 
dcm vj trong vic thirc hin chi do cüa 
Hiu tris&ng ye cong tác thi dua, khen 
thithng ti dan vj. 

CONG HOA xA HQI CulT NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Hái Phông, ngày 13 tháng nám 2022 

KInh g11i: ThU truO'ng các don vj trong toàn Trrnng. 

Vào hM 14h00' ngày 15/8/2022, ti Phông 2.1, Nlhà Al, Trumg Di h9c 
Hang hãi Vit Nam, Hi dông Thi dua - Khen thu&ng cUa Trumg dã h9p và bInh 
xét các danh hiu thi dna 11am h9c 2021-2022 dôi vói cá nhân, tp the thuc 
Truô'ng Di hc Hang hâi Vit Nam. 

Trén cci s tong hçip d nghj danh hiu thi dna d& vth tp th và Ca nhân 
cUa các don vj, ngày 08/8/2022 Nba trLr?mg dã có cong van so 956/DHIHiHVN-
TDKT ye vic dôi chiêu danh sách don vj, cá nhan dê ngh xét ttng danh hiu thi 
dua nãm hc 2021-2022, trong do có yêu câu thU tru&ng các don vj có trách 
nhim thông báo cong van den timg Ca nhân trong don vj dê rà soát và phàn hOi 
ye Thii?mg trrc Hi dông Thi dua - Khen thuO'ng, dông th?ñ báo cáo giãi trInh rO 
dôi vâi tüng trrnmg hçip Ca nhân thiêu tiêu chuân ma don vj van thirc hin bInh 
xét, d nghj danh hiu dê Hi dông xem xét. Da sO các don vj dâ nghiêm tUc thuc 
hin vic giái trInh các tnring hgp thiêu diêu kin, tiêu chuân danh hiu thi dua. 

Tuy nhiên, khi Hi dng Thi dua - Khen thithng h9p xét danh hiu thi dua 
nàm h9c dôi vol tp the và cá nhân, vn cOn mt so don v và Ca nhan chixa sat 
sao trong vic rà soát, dôi chiêu danh sách, dan den tInh trng mt sO tm?mg hçrp 
thiu diêu kin, tiêu chuân chua duçc giãi trinh rô; chm trê trong vic giãi trInh 
di vOi các cá nhân thiêu khôi lugng giáng dy hoc khOi luçxng NCKH (Khoa 
Dóng tàu); thiêu trách nhim trong vic binh xét danh hiu Chiên sT thi dua dOi 
vOi cá nhân không dàng k danh hiu Chiên si thi dua tü dâu nàm h9c 2021-
2022 (TnrO'ng Cao däng VMU). 

Hiu truOng yêu cu thU truOng các don vj cn nghiêm tUc trin khai theo 
các van bàn chi do và dê cao trách nhim trong mi hoat dng nói chung, cüng 
nhu trong cong tác thi dua, khen thuOng cUa Nhà tru?mg nOi riêng dê các hoit 
dng cUa Trumg dugc thirc hin dUng theo yeu câu và kê hoach dê ra./. 
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