
BO GIAO THÔNG VAN TAT CONG HOA XA 1101 CHU NGHA VIT NAM 
TRU'(NG OH HANG HA! VIT NAM Dôc 1ip -  Ti,r do - Hn1i phIic  

S:  A133  /QD-DHHHVN Hái Phông,  ngày7  tháng  6  nãm 2022 

QUYET OINH 
Ban hãnh Churo'ng trInh tng th thirc hành tiêt kim, chông lang phi 

nàm 2022 cüa Tru*ng Oti hQc Hang hãi Vit Nam 

HIU TRTXNG TR1fNG Dj.I HQC HANG HAl VIT NAM 

can c& Quylt djnh sl 1 756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cüa Hi dng tru'àng 
Trwôiig Dgi hQc Hang hái Vit Nam ye vic ban hành Quy ché To chi'c và hogt dng 
cia Trwô'ng Dgi hQc Hang hal Vit Nam, 

Can thLuat thy'c hành tilt kim, chnglângphIngày 26/11/2013 và các van ban 
hwáng dan có lien quan; 

C'án ci Quylt djnh SI 444/QD- BGTVTngày 04/04/2022 caa Bç3 trwó'ng B3 Giao 
thông van  tái ban hành chicong trInh tong the thu'c hành tiêt kim, chông lang phi nám 
2022; 

Theo d nghj cza Truàng Ban thyc hành tilt kim, chó'ng Mng phi. 

QUYET D!NH 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay" Chuang trInh tang th thirc hành 
tiêt kirn, chong 1ng phi näm 2022 cüa Trithng Di hçc Hang hãi Vit Nam". 

Oiu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k ti'r ngày k. 

Oiu 3. Tnthng các Phàng: TC-HC, KH-TC, QT-TB và thU trung các don vj 
trong toàn Trung chju trách nhim thi hành Quyet djnh 

Noi nhin: 
-NhuDiêu3; 
- HDT, BGH; 
- Urn: VT, KHTC. 

PGS,TS. 



BQ GIAO THÔNG VAN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRI1(1NG OH HANG HA! VIT NAM Dôc ip - Tir do - Hnh phñc  

CHUNG TRiNH TONG THE THIC HANH TIET KIM, 
CHONG LANG PH! NAM 2022 CUA TRIXNG DiI HQC HANG HAl VIT NAM 

(Ban hành kern theo Quye't djnh s  23  ./QD-DHHHVN ngày  12  tháng . £. närn 2022 
cia Hiu trw&ng Trw&ngDgi hQc Hang hal VietNam) 

I. MUC TIEU, YEU CAU, NHIM VU TRQNG TAM 
1. Miic tiêu 
- Miic tiêu cüa thirc hành tit kim, chng lang phi (sau day gi tt là THTK,CLP) cüa 

näm 2022 là nâng cao nguôn lijc trong cong tác quãn 1, diêu hành và sü dicing hiu qua dê 
gop phân thrc hin the nhim vi chinh trj, phát trin cUa Nhà trixng. 

- THTK, CLP gop phAn ngän chan và hn ch ti cia tinh tring lang phi gOp phtn nâng 
cao hiu qua quàn l, si'r dçing các nguôn l?c  cho sr phát triên cüa Nhà trung. Nâng cao 
trách nhim cüa cong chirc, viên chi'rc và ng1xi lao dng, h9c viên, sinh viên trong THTK, 
CLP. 

2. Yêu cu 
- Thc hin nghiem tUe các quy djnh cUa Lu.t THTK, CLP trin khai kjp thii các van 

bàn huàng dn Lust THTK, CLP, các chuong trInh hành dng cUa Bô giao thông vn tãi 
den tfrng CB, VC, NLD, h9c viên, sinh viên trong toàn tru?ng. 

- THTK, CLP phài barn sat chU truang, djnh huàng cUa Dãng, Nhà nuOc ding thi 
luOn xác djnh là nhim vi1 thixng xuyen, lien tiic. Là trách nhim cUa tQp the và cá nhân 
trong vic th%rc hin nhim vi duçc giao. 

- Tang cu&ng cOng tác thanh tra, kim tra, giám sat vic t chfrc thirc hin THTK, CLP, 
nâng cao nhn thiirc, trách nhim và quyêt tam th?c hin THTK, CLP trong Nhà tru?Yng. XU 
1 nghiem nhtng hành vi gay lang phi, that thoát trong Nhà trithng. 

3. Nhim vii tr9ng tam 
- Tuyên truyn, ph bin, quán trit các chU trucing cUa Dãng, nhà nuóc v vic thirc 

hin THTK,CLP. 

- Thirc hin t& cOng tác cái each hành chinh, quãn 1 và sU diing tài san cong dUng quy 
djnh. 

- Quan 1 và si:r ding ti& kirn kinh phi dir toán dà dugc cp cO thm quyên phê duyt, 
dam bâo si:r diing dUng miic dIch, dUng djnh mUc chi tiêu và chê d tài chInh theo quy djnh. 
Quãn l chat chë các khoàn thu - chi, thirc hin chê d báo cáo tài chInh theo dUng quy djnh 
hin hành. 

- Các dan vj và cá than trong trixyng cO trách nhim quán l, sU d%ing tài san, trang 
thiêt bj duqc Nhà tru1ng giao dam bão dUng m1ic dich, tiêt kim và có hiu qua theo quy 
djnh. 

- xay dirng va hoàn thin d an vj tn vic lam, quy ch tuyn diing. Sp xp, luân 
chuyên can b phU hçp v&i näng hrc và vj tn vic lam nhärn nâng cao nàng suât lao dng, 
hiu qua cong vic. Th?c hin tot cong tác dào tao,  bôi dung can b. 
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- PhOng K hoach — Tài chInh phi hçTp vâi Cong doàn Trng, Phông T chüc — Hành 
chInh, Phóng Quàn trj - Thiêt b, tham mixu cho Hiu trtr&ng chi do các dcm vi có lien quan 
trong trung thrc hin nghiêm tue các quy djnh cüa Nba nuâc ye THTK, CLP. 

- Tang cng kim tra, giám sat thirc hin vie THTK, CLP. 
II. MQT SO NQ! DUNG TIET KIM, CHONG LANG PH! TRONG CAC LiNH V!C 
1. Trong quãn 15, sir ding kinh phi thurô'ng xuyên cüa ngân sách nhà ntróc 
- Han  ch t6i da vic t chirc các hi nghj, hi thão, 1 k nim không cn thit, tránh 

phô truang, dam bão phiic vii yeu câu cong tác và phü hçip vâi the té. 

- Quãn l ngân sách nhà nuâc v khoa h9c và cong ngh trên tinh thtn tit kirn, hiu 
qua, xay dirng trng tam, tr9ng diem, nghiên efru. Si'r ding hiu qua kinh phi ngân sách nhà 
nuOc thrc hin nhim vii giáo diic và dào tao. 

- THTK, CLP trong vic sir di1ng xãng du, din, nuâc, din thoai, van phOng phârn...: 

+ Rà soát, ban hành các van bàn, ni dung huàng dn sir dicing tit kim din, nuOc; 

+ B trj phirang tin di cong tác ding di tuqng, hçip l; 

+ Han  ch si:r diing thit bj din khi không cn thMt, tao  thói quen t&t các thit bj din 
khi không can thiêt; 

+ Sir diing rnrâc sinh hott tit kim, thixing xuyên kim tra các thit bj nrâc, h thng 
dn nixOc tránh rO ri; 

+ Sir ding din thoai: chi sir d1ing din thoai d giãi quyt cong vic cia Nhà trixing, 
không sir diing vào vic riêng cá nhân. Tiêp tic thirc hin khoán sir dicing din thoai cho các 
dan vj, Ca nhân; 

+ Si:r diing van phOng phAm: Thc hin khoán van phOng phm cho các dan vj d có 
tráeh thim trong vic quãn 1 và tiêt kim sir diing. Han  chê in, photo, si:r diing van phOng 
phâm không can thiêt. 

2. Trong quãn 1, sir dung vn du tir cong 
- Quán trit, thrc hin cO hiu qua các quy djnh cüa Luit Diu tu cong sê 

39/201 9/QH 14 và các Nghj djnh huâng dn Lutt. 

- Tang cirYng cong tác kim tra giám sat di vâi tht ca các khâu trong qua trInh du tu. 
Dam bão cong khai minh bach  trong dâu thâu thông qua tang cithng dâu thâu rng räi qua 
mang, han  chê tôi da vic chi djnh thâu các dir an dâu tix. 

- Nâng cao chat hrng khão sat, thit k& giãi pháp thi cOng, thm djnh d? an di vOi 
cáe hang miic xay dirng, sira chia cia Tru&ng, dam bão tiêt kim hiu qua và theo dung quy 
djnh. 

- Tam ing, thanh toán vn du ti.x theo dung quy djnh cüa nhà nixâc dam bão tin dO 
thi.rc hiên dir an va thai han giai ngân, sir dung von hiêu qua Dôi vai nhing dir an thi.rc hiên 
không ding tiên dO:  Tiên hành phat cham tiên dO theo quy djnh dOi vâi dan vj thi cOng; 
dong thi khuyên cáo yà không k kêt hçrp dOng vOi nhing nhà thâu chm tr nay trong 
tixang lai. 

- Tang cir?rng cong tác quyt toán dir an hoàn thành thuOc ngun vn nhà nuOc, xii 1 
dirt diem tInh trang ton d9ng quyêt toán dr an hoàn thành. 

3. Trong quàn 1 chrong trInh miic tiêu quôc gia 
- Quàn 1, sir diing kinh phi chuang trInh miic tiêu quc gia theo ding miie tiêu, d& 

tuçing, nguyen tac, tiêu chI, djnh mire, nOi  dung h trçi dâu tir cia chirang trInh, dam báo tiêt 
kim và hiu qua. 
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4. Trong quail 1, sfr diung tài san cong 
- Dt dai, tr sór lam vic cluçic quân 1, sir diing dung m1ic dIch, tiêu chun, djnh mirc 

theo chê d quy djnh và phii hçp vâi yeu cau thim vu. Kiên quyêt thu hôi cãc tài san si~ 
diing sai dôi tuçing, sai mlic dIch. 

- Quan trit dn toàn th viên chirc và ngi.rOi lao dng, sinh viên TrixOng phãi gi gin 
và bào v tài san cong nhu: bàn, ghe, phông hçc, phông lam vic và các trang thiêt bj khác 
phiic vi hot dng giãng day, lam vic. Không mang tài san cña Tnr?mg ra ngoài Co quan 
khi chua có sir dong cüa Hiu trix&ng hoc PhO Hiu tnthng phit trách ni chInh. 

- Thrc hin mua s.m tài san theo dung tiêu chun, djnh mirc, ch d quy djnh dam báo 
tiét kim, hiu qua, cong khai, minh bich, triên khai dông b, có hiu qua phiiang thfrc mua 
sam tp trung, day manh  th?c hin khoán kinh phi sir diing tài san cong theo quy djnh. 

- Quãn l chat chë vic sr diing tài san cOng vào miic dIch cho thuê, kinh doanh, lien 
doanh, lien két, theo quy djnh tai Lutt Quàn 1, sü diing tài san cong khi duqc cap có thâm 
quyên cho phép và van bàn hxâng dn nhäm phát huy cong suât và hiu qua sü d%rng tài san. 

- Tang cung quãn l tài san &rc hinh thành thông qua vic trin khai thirc hin nhim 
vit khoa h9c và cong ngh sü ding vOn nhà ni.râc, day mnh thuong mi hóa kêt qua nghien 
ciru de tang nguôn thu cho ngân sách nhà nuOc. Thirc hin x1r 15' kjp thM tài san cüa các dir 
ánsr ding von nhà nuOc sau khi d an kêt thuc theo dung quy djnh cüa Pháp lust, tránh lam 
that thoát, lang phi tài san. 

5. Trong quãn 15', sfr dyng lao clng và th&i gian lao dng 
- Rà soát, xây dirng, sp xp b may t chirc tinh gçn, hoat dng hiu qua, thirc hin 

dào tto, dieu dng, luân chuyên tio diêu kin cho ngithi lao dng phát buy tôi da kha nang 
chuyên môn, s trithng, nàng 1irc. . . .trong th?c thi nhim v%i duc giao. 

- Dam bão cOng khai, minh bach, dung lust trong cOng tác tuyn dung dung vâi d an 
vj trI vic lam. 

- Quy djnh c11 th v ch d lam vic, thai gian lam vic, djnh müc lao dng, xác djnh 
các vj trI, chüc danh cOng vic. Dánh giá các nguyen nhân dan den lang phi thai gian lao 
dng, bô tn không dung ngi.thi, dung vic. 

- Tang cuong kim tra, giám sat th%rc hin các quy ch, quy djnh v th?ii gian lam vic, 
sfr diing lao dng, ye chi trâ ltrong. Xir 15' nghiem các tru&ng hçp vi phm k5' lust lao dng 
theo quy djnh cua pháp lutt. 

- Si'rdiing ngun tài chInh tit kim, hiu qua và theo dung quy djnh hin hành cua nhà 
nu6c. Chap hành tot nhüng quy djnh cua Lust kê toán, Lust thông kê, Lut ngân sách nhà 
mrâc, thrc hin vic quyêt toán ngân sách theo dung quy djnh. 

- Chi tieu ngân sách phài dam bao tit kim dtc bit trong vic mua sm và sira chüa 
tài san, trang thiêt bj. 

III. GIAI PHAP THVC HIW MUC  TIEU, Cifi TIEU TIET KIM. 
1. Tang ctrông cong tác lãnh duo, chi do v THTK, CLP. 
- Tang cuOng cong khai, minh btch trong các hot dng cua Nba trumg. 
- T6 chirc trin khai thc hin t6t các quy djnh cüa pháp lust và nha nuàc trong mçi 

hot dng cua Nhà trithng, dc bit trong các linh vçrc quãn 15', sir diing ngan sách nhà nu6c, 
dâu tu xay drng co bàn; quán 15', s1r dicing trii sâ lam vic, tãi san cong. 

- Trong quân 15', sà d%Ing vn du tu xay drng co bàn, tang cu?ng hiu qua quàn 15' a 
giai don chuân bj dâu tu, tránh tinh trng gay lang phi, kern hiu qua; nâng cao chat lung 
cOng tác dâu thâu, dam bào lra chçn nhà thâu có di kinh nghim, nang 1?c  thijc hin. 
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- Các dcrn vj thuc Trung can ciir chüc näng, nhim vit cüa mirth tin hành rà soát 
nhüng quy djnh ye cci chê chInh sách, quy chê, quy trinh, thU tiic hành chInh trong giài quyêt 
cong vic. 

- Rà soát, dy mtnh cong tác tái ca cu tëi chUc, sp xp b may, tinh gián biên ch& ca 
cau li di ngU can bO,  viên chUc; nâng cao nàng hrc, trInh d di ngU CB, VC, NLD. 

- Dua ni dung cong tác và hot dng THTK, CLP vao cong tác dánh giá thi dua khen 
thithng hang nàm; lam ca s cho cOng tác giám sat vic thirc hin THTK, CLP. 

2. Dy mtnh cong tác tuyên truyn, giáo dic nâng cao nhn thfrc trong THTK, 
CLP. 

- Xác djnh THTK, CLP là nhim vi,i thuO'ng xuyên cUa Nhà tru?ing. 

- Tang cu?mg cOng tác thông tin tuyên truyn v THTK, CLP trên các phirnng din 
truyên thông cUa TriRing; phô biên, quán trit các van bàn lien quan den THTK, CLP den 
toàn the CB,VC, NLD trong Trung. 

- Tang cuO'ng cong tác giáo diic phtm chit, do dUe và trách nhirn trong thi hânh cong 
vv; dé cao trách nhim cUa ngrii dUng dâu trong THTK, CLP. 

- Kjp th?yi biu di.rang, khen thrthng nhttng thm gmmg dinhinh trong THTK, CLP; 
bào v ng1xi cung cap thông tin phát hin lang phi theo thâm quyên. 

3. Cong tác thanh tra, kim tra, giám sat v THTK, CLP 
- Tang cr?ing cOng tác thanh tra, kim tra vic th'çrc hin các quy djnh cUa pháp lut ye 

các 11th virc cOng tác lien quan den THTK, CLP; kiên quyêt xU l nghiem nhüng dan vj tr?c 
thuc, CB, VC, NLD có hành vi vi phrm. 

- Phát huy vai trO cUa Ban Thanh tra Nhân dan trong cOng tác giám sat THTK, CLP; 
thrc hin tOt quy chê dan chU; có hInh thUc khen thrnng kjp thai dôi vOi ngithi có cOng phát 
hin nhttng hành vi lang phi. 

- ChU dng phi hcip vâi các ca quan, t chUc Co lien quan trong vic giài quyt các 
khiêu nti, tO cáo; phát hin kjp thai và xU l nghiêm minh mci hành vi không thrc hin tiêt 
kim, dê lang phi xãy ra; phát huy vai trO cUa quân chUng trong dâu tranh THTK, CLP. 

IV. TO CHI5'C TH1C HIN 

- Can cit Chuang trInh tng th v THTK, CLP nàm 2022 cUa B GTVT và Chixang 
trInh THTK, CLP nàm 2022 cita Nhà trithng, Trueing các dan yj thuc Tru?mg có trách 
thim xây dung triên khai xây dirng Chucmg trInh THTK, CLP näm 2022 ti dan yj•  Trong 
do can xác dinh nhim vu trcng tam, miic tiêu ciii the, nOi  dung tiêt kim, tiêu chI dánh giá 
tit kim và yêu cu phông, chOng lang phi thuc phm vi quãn 1'; phân cOng can b chju 
trách thim tiirng cOng vic ciii the; thung xuyen rà soát kêt qua thirc hin và có bin pháp 
xir 1 kip th?yi các hành yj yj phm ye THTK, CLP theo quy djnh; thi,rc hin báo cáo djnh k' 
kêt qua THTK, CLP cUa dan vj cho Ban chi dao  THTK, CLP cita Tnthng khi có yeu câu. 

- Các dan vi chju trách nhim theo dOi cOng tác THTK, CLP theo chitc näng, nhim 
vi1 cita titng dan vi duçtc phân cOng (phi lirc dInh kern), ci the nhu sau: 

+ PhOng T chitc- Hành chInh chu trách nhim trong cOng tac th chitc, nhân sr; trong 
vic thirc hin tinh gun, sap xêp b may, tinh giãn biên che; trong cOng tác tuyen dirng, dào 
tao bôi dixOng; trong quàn l", sir dirng thM gian lam vic; trong llnh vrc hành chInh: Cixâc 
phi thông tin lien lac,  sir ding xàng Xe..., trong cOng tác tO ch'crc hi tháo, hi nghj, tp huân; 

+ Phèng Quãn trj - Thi& bj chju trach thim trong cOng tác: Mua sm van phông phm, 
mua sam tài san, trang thiêt bj; trong vic cãi tao,  sira chfta tai  các ca s thuc Tn±ng; 
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+ Ban quail 1 dir an hang hâi chju trách nhim trong linh c dâu tu, xây dirng trién 
khai dir an; 

+ Thu vin chju trách nhim theo dOi cong tác mua sm sách báo, tp chI...; 

+ Phông Khoa hc cong ngh thirc hin theo dOi các kinh phi chucing trInh miic tiêu 
quôc gia, nghien cüu khoa h9c cong ngh, thirc hin các Be an; 

+ Trithng Cao dâng VMU lam báo cáo chi tit theo Phi,i 1iic dInh kern; 

+ Phông Thanh tra và Darn bão cht luçing ph6i hçip vci Ban Thanh tra nhân dan có 
nhim vii thithng xuyén giám sat, thanh tra, kiêm tra cOng tác THTK, CLP cüa Nhà tnthng 
dê có bin pháp x1r 1 kjp thai các sai phm cüa t.p the và cá nhân ye THTK, CLP theo quy 
djnh; 

+ Phông K hoch - Tài chinh chü tn và phi hçip vâi các dan vj chirc näng djnh k' 
dánh giá, báo cáo kêt qua THTK, CLP trong các linh vrc thm vj quán i, tong hçip báo cáo 
các dan vj theo djnh kS'  01 närn. Các dan vj g11i báo cáo ye Trung (qua phông Ké hoach — 
Tài chinh) truOc ngày 16/01/2023 d thng hcp giri BO Giao thông vn tai vã các báo cáo dt 
xuât theo yêu câu cUa cap có thâm quyen. 

- Djnh k' 01 näm, Ban chi do THTK, CLP cp Trung th?c hin sa k&, thng k& cOng 
tác thixc hành tiêt kim; biêu duang, khen thuOng nhttng tp the và cá nhân có thành tich 
xuât sac trong cOng tác THTK, CLP toàn Trurng./. 
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PHU LUC 

(Kern theo Chu'o'ng trInh tng th thirc hành tit kim chng lang phi näm 2022 cüa Tru*ng Di hQc Hang hãi Vit Nam thrqc ban hành kern theo 
Quyt djnh sEI29S/QD-DHHHVN ngày  47  / 6 /2022 cüa Tru'ô'ng Di hQc Hang hal Vit Nam) 

STT Don vj 1p báo CIO 

Báo cáo 

Phu hic 01B kern theo Thông tu' 129/2017/TT- 
BTC ngày 4/12/2017 cüa B Tài chlnh 

Phi hic 02 kern theo Thông tir 188/2014/TT-BTC ngày 
10/12/2014 cüa B Tài chInh 

1 Phông T chirc - Hành chInh 
Phn A- Muc I- Tiu miic 2,4,6,7; 
Phân A- Mitc II 

PhnI-Miic 1,2; 
Phn II- Miic 2- Tiu mite 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8; 
Phân II- Miic 1; 
Phân IV - Muc 2,3,4; 
Phn V -Muc VI 

2 Phông Quãn trj - Thit bj 
Phn A- Muc I- Tiu mic 3,5,8 

Phn II- Miic 2-Tiu miic 2.1- Dim 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.9; 
Phn II- Mtc 2- Tiu miic 2.2; 
Phân III- Miic 2, 3; 
Phn IV- Muc 1 

3 Phông Khoa h9c cong ngh Phn A- Mtc I- Tiu miic 9 Phn I- Mitc 2-Tiu miic 2.4, 2.5 

4 PhOng Thanh tra & DBCL Phn I- Miic 3,4,5 

5 Thu viên Phn A- Mite I- Tiu muc 1 Phân IX 

6 Ban QLDA Hang hái Phn IV - Miic 1 

7 PhOng K hotch - Tài chInE 
Phn B; 
Phn C; 
Tng hçcp báo cáo các don vj 

Phtn II- Mic 2- Tiu mc 2.3, 2.6; 
Phn II - Miic 3, 4; 
Tng hçp báo cáo các don vj 

8 Trumg CD VMU Phn A, B, C Phn I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 
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