
BO GIAO THÔNG VIN TAI CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIJT NAM 
TRU'ONG PH HANG HA! VIT NAM Dc 1p  - Tir do -  Hanh phüc  

S:1U/7/TB-DHHHVN-HDT Hal Phông, ngày/f3 tháng 9 näm 2022 

THÔNG BAO 
Cong tác chun b cho K' hQp Hi dng trirông qu IV nám 2022 

KInh güi: 
- Các thành viên Hi dng tru?Yng; 
- Các dGn v trong toàn Trung. 

Can cur K hoach cong the näm 2022 s 1566/KH-HDT ban hành ngày 26/10/202 1, 

Hi dng trung thông báo chun bj t chüc k h9p djnh ki qu III näm 2022, ci,i th 

nhu sau: 

1. THfl GIAN, DA DIEM 

- Thai gian: 1/2 ngày, dr kin tr 14h00' ngày Thü Sáu, 14/10/2022. 

- Dja dim: PhOng hçp 3.2 - Nhà Al khu Hiu b - 484 Lach  Tray, Hái Phông 

2. NO! DUNG K' HQP ('dr kin,) 

2.1. Xem xét cho kin d6i vâi các báo cáo, dir thão cüa Thithng trrc HDT: 

a. Báo cáo cOng tác cüa Thus&ng trirc HDT trong Qu 3/2022. 

b. Báo cáo kt qua giám sat chuyên d cüa Hi dng truing trong Qu 3/2022. 

c. D? tháo K hotch cOng tác cüa Hi dông trumg näm h9c 2022-2023. 

d. Dr thão K hoch giám sat chuyên d cüa Hi dng truxO'ng nãm 2023 

2.2. Xem xét cho kin, thông qua, phê duyt... di vâi các t trInh, báo cáo cüa 

Hiu tru&ng: 

a. Báo cáo tng kt cOng tác näm h9c 202 1-2022 (tOm tat). 

b. Ti trInh d nghj diu chinh D an sap xp lai  t chirc b may va s krçing cap 

phó tui các t churc thuc và trijc thuc TruOng (theo Nghj djnh 120/ND-CP). 

c. Các t trInh v d an sap nhp mt s dn vj thuc Trung (chi tiêt nêu trong 

Thông báo triu ttp và tài 1iu k' h9p). 

2.3. Các van d khác theo d xuat cüa Chü tjch HDT và Thux?mg tri,rc 

3. CONG TAC CHUAN B 

3.1. Thurong triyc Hi ctông trirO'ng 

- Chi dto chuan bj dir thâo ni dung cUa k' hçp; t chuic xem xét, tham djnh các 
báo cáo, tO trinh cüa Hiu truâng; xem xét quyt djnh ni dung chInh thüc cüa k' h9p 

va ra thông báo triu tp k' hop; báo cáo miic 2.1 và các ni dung thuc tham quyn. 

- Kim tra, don dc cOng tác chuan bj k' hçp theo tin d yeu ctu. 
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- ChU dng nm tInh hInh, tip thu kin cUa các dan vj thuc và tr?c thuc 

Trung, can b, viên chi'rc, ngu?i lao dng và hc viên d báo cáo, d xutt ti k' hop. 

3.2. Hiu tru&ng 

- Chi dto các Phó Hiu trithng, các dan vj, cá nhân cO lien quan chun bj các Th 

trInh i các miic 2.2 và tài 1iu kern theo T trInh nhr báo cáo, d an, d thão... (nu co) 
gui v Thithng tr?c Hi ding tnthng, dam bão các yêu cu sau: 

• Ni dung t trInh phâi khái quát duçrc ca s thirc hin (si,r cn thit, ca si pháp 

1g...), ni dung chjnh, tin trInh thirc hin. VOi nhung vic có t chirc ly kin gop 

phãi kern theo ban thng hop tip thu kin. 

• T?i trInh, các tài 1iu kern theo (nu co) có chU k trirc tip cüa Hiu tru6ng, 

dugc dOng dtu Trueing và giri v Hi dng triRmg tru*c 17h00' ngãy 29/9/2022. 

Thithng trirc HDT hop xem xét các T trInh, thành 1p các T thtm djnh (khi ck 
thit), tp hop kin (nu co) giri lti Hiu triRing tru*c llhOO' ngày 05/10/2022. Hiu 

trumg xem xét, tip thu chinh sira Tx trInh, tài lieu dInh kern (nu co) và gi:ri lai  Thumg 

trirc HDT trtrrc 16h00' ngày 07/10/2022 d Thi.thng trirc HDT xem xét quyt djnh ni 

dung kST hop. 

- Chi dao  dam bão Co sâ v.t chit và các diu kin cn thi& phic viii k' hop. 

3.3. Các ban, t cong tác thuc Hi dng tru*ng 

- Phi hçip vâi Thr k" Hi dng trirOng chun bj ni dung kr hop; trin khai thm 

dinh các báo cao, t? trInh... va dc báo cáo thm djnh ti k' hop theo k hoach. 

3.4. Thir k Hi dng trtrông 

- Don d6c cOng tác chuAn bj ni dung, tài 1iu k' hop; dr thão thông báo triu tp 

k' hop, trInh k và trin khai dn các thành viên HDT tir ngãy 07/10/2022; chun bj co 

sâ 4t cht, kinh phi và các diu kin khác cho hop và the di biu tharn d?. 

- T chuc ghi biên ban k' hop, dir thâo các nghj quyt, thông tin v k' hop tren 

trang din tu cüa Tnrng và gui các co quan thông tin, báo chI. 

3.5. Các thãnh viên Hi dông tru*ng 

- Các thành viên Hi dng trung cn chü dng nghien c1ru tài 1iu, b tn thai gian 

tham d ki hop, tharn gia và dóng gop kin vâi T thrn djnh (nu cO yeu cu) và 

kin trirc tip ti ki hop, gop phn nâng cao chit li.rçing hot dng cüa Hi dng tru6ng. 

- Trithng hop thãnh viên Hi dng tru?img không th tham dir k' hop, phãi báo cáo 
tri,rc tiêp v9i Chü tjch HOi dOng trithng trrn9c k' hçp, dOng thM gui các kin gop 
Thu k Hi dng trithng truâc ngày khai rnc kS'  hop It nht 01 ngày d tp hop, báo 
cáo Hi dng tru?ing. 
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3.6. Các do'n vj thuc và trrc thuc Tru*ng 

- Tham gia cong tác chun bj va t chiTrc kST h9p theo phân công, yêu cu cüa Hiu 

truâng và Thung trirc HDT. 

- Länh dto các don vj, các Ca nhân có lien quan thue Trithng (khong phãi là thành 

viên HDT) có th duçc mi tham dir và cO kin tti ki h9p theo d nghj cüa Thuing 

true HDT. 

D nghj cáe don v va Ca nhân CO lien quan phi hp thrc hin./. 
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