
S. Ng yn Khàc Khiêm 

BO GIAO THÔNG VN TAT CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIJNG BH HANG HA! VIT NAM Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S:A.37/NQ-DHHHVN-HDT HáiPhdng, ngày  4  tháng 10 nãm 2022 

NGH! QUYET 
V vic sap nhâp Tram Y tê vào Phông To chfrc — Hành chInh 

HO! BONG TRU'UNG TRUNG BAI HOC HANG HA! VIIT NAM 

Can th Quyê't dfnh  s 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia H5i dng tru'ô'ng 

Tru&ng Dçi hQc Hang hái Viçt Nam v viçc ban hành Quy che T chic và hoçt dng 
cia Tru'ô'ng D2i hQc Hang hái Viçt Nam, 

Can ct' Quyê't djnh so' 1965/QD-HDT ngày 28/10/2020 cia H5i dng tru'àng 

Tru&ng Dgi hQc Hang hái Vit Nam v viçc ban hành Quy ché' lam viçc cia Ht2i  dng 
tru&ng nhim kj) 2020-2025; 

Xét Ta trinh sO' 1301/TTr-DHHHVNngày 28/9/2022 cza Hiu trw&ng v vic trinh 
D an sap nhap  Trgm V to' vào PhOng To' chi'c — Hành chinh, 

Can ct'Biên ban k hQp cia Hôi dng tru'&ng ngày 14/10/2022. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thng nht sap nhp Tram Y t vào Phông T chirc - Hành chinh. Chüc 

näng và nhim vi (sau sap nhp) cüa PhOng T6 chirc — Hành chInh thirc hin theo Phii 

liic 1 kern theo Nghj quyt nay. 

Biêu 2. Giao Hiu truàng Tri.thng Dji h9c Hang hãi Vit Nam t chute thirc hin 

Nghi quyt nay theo các quy djnh cüa pháp 1ut. 

Biu 3. Ngh quyt nay có hiu lirc k ti'r ngày k. 

Giao Thithng tr?c Hi dng tru?1ng, Ban kim soát và các thành viên Hi dông 

tnRmg giám sat th?c hin Nghj quyêt này./ 

No'i nhln: 
- DU, HDT, BGH; 
- Nhu Diêu 3; 
- Các dan vj trong Truèng; 
-Lixu:VT HDT. 
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PHULUC1: 
CH!1'C NANG, NHIM V  CUA PHONG TO CHUC - HANH CHINH 

(Kern theo Nghj quyê't s 13%/NQ-DHHHVN-HDT ngày i4 / 10 /2022 cia 
Hôi dóng trwô'ng Tru'&ng Dgi hoc Hang hal Viçt Nam) 

1. Ch.rc nãng 

- Tham milu, giüp Hiu truàng v các llnh virc: t chüc, can b, ch d chInh sách, 

hành chInh, van thu, truyn thông, thông tin, thng hçp, thi dua - khen thung, lao dng 

san xuât Va y tê. 

- Quãn 1 nôi bô cp don vj. 

2. Nhim vi 

2.1. Cong tdc t6 chá'c can b3 

- Nghiên ciru, nm vüng va gii1p Hiu truàng t chirc thirc hin tot dung li, chInh 

sách cüa Dâng và pháp lust cüa Nhà nilOc d6i vOi cong tãc th chüc, can b. Chü tn hotc 

phi hp vâi các don vj CO lien quan tham muu xây dimg di,r thão các quy djnh, quy ch 

v cOng tác th chirc, can b va các 11th virc khác có lien quan; 

- Tham muu trong vic xây dirng phuong an v co cu t chiirc, chirc nàng, nhim 

vi, quyn han  và trInh cp CO thm quyn quyt djnh thành lip, th ch'(rc li, giãi th các 

don vj thuc và trirc thuc Tru&ng và các don vj cu thành thuc các don vj thuc và 

tnirc thuc Tru?ing; 

- Tham muu xay dirng và trInh cap cO thm quyn phé duyt Dê an vj tn vic lam, 

s luong ngmYi lam vic, ban mô tã và khung nang l?c  trng vj trI vic lam cUa Trung; 

Quãn 1 vj trI vic lam vã co can chirc danh ngh nghip viên chüc d& vài các don vj 

thuc va tr%rc thuc Truô'ng theo quy djnh; Chü trI, hrnrng dn don vi và cá nhân th?c 

hin CáC thU tiic, quy trinh lien quan dn chUc danh ngh nghip, vj trI vic lam; 

- Tham mu'u, thirc hin dUng các quy djnh v tiêu chuân chuyên môn, nghip v11 

cUa chi'rc danh lath dao,  quãn 1, chUc danh ngh nghip cUa di ngfl viên chUc, ngRi 

lao dng cUa Trumg; 

- ChU trI và phi hçp vOi các don vj Co lien quan d xây dirng k hoach hang näm, 

dài han  ye co can di ngfl can b, viên chUc, ngu?i lao dng nhm dam bão can di, 

dng b; Xây drng k hoach và t chUc th?c hin tuyn ding viên chUc, ngu?i lao dng 

dam bao s luçing và cht h.rçing; Tham misu vic sU diing viên chUc, ngni lao dng 

dUng vj trI vic lam, phiic vi1 có hiu qua cho mci hoat dng cUa don vi và cUa Tnthng; 

- ChU trI và phi hçip vi các thin vj có lien quan l.p k hoach Va tuyn chyn can b, 

viên chUc, nguii lao dng cU di dào tao,  bi dixOiig d cp nhat,  nâng cao trinh d chuyen 
mOn, dam bao diu kin va tiêu chun chiTrc danh ngh nghip, vj trI vic lam, dáp Ung 

thu cu cOng tác va chin hrçic phat tnin cUa Tru?ing; 
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- Tham milu v cong the quy hoach, b nhim, b nhim li, kéo dài thai gian giü 

chiirc vi, thôi giü chirc vii, min nhim di vâi các chirc vt quân l; huâng dn các don 

vj và cá nhân thirc hin quy trinh; thm dnh h so', báo cáo cp có thm quyn quy& 

dnh theo phân cp quán l; 

- Phi hcp vOi các don vj có lien quan tham mini, tu vn cho Hiu trumg v vic 

thirc hin quy trInh b thim chfrc danh giáo sir và phO giáo sir d6i vOi Nhà giáo eia 

TruOng theo quy djnh; 

- Tham rnuu, d xut và 1p h so xiir l can b, viên chirc và ngu?ri lao dng vi 

phtm ki lut lao dng d trinh Hiu tmng xem xét, quyt djnh; 

- Quãn l và hirâng dn các don v thirc hin các quy djnh, quy eh v cOng tác t 

chirc, can b do Hiu tris&ng ban hành; 

- Quân l, huOng dn và t chi'rc th?c hin các eh di chInh sách BHXH ye lirong, 

phii cp, ehüc danh, ch d m dau, thai san, tai nn lao dng, bnh ngh nghip, t1r tut 

di vri can b, viên chirc và nguOi lao dng theo quy dnh cüa pháp lut hin hành; 

- Thire hin cong the dam bão an toàn, bão h lao dng di vâi can bO,  viên chute 

và ngithi lao dng theo quy djnh; 

- Tham muu, huàng dn và t chüc thirc hin dánh giá, xp loti chtt lucrng, b 

sung 1 1ch htng närn di vâi viên chirc, nguri lao dng thuc Tnr?tng theo quy djnh; 

- Hrnng dn và th?c hin cOng tác kê khai tài san, thu nhtp d6i vâi viên churc và 

ngir?ii lao dng theo quy djnh; 

- Quãn l h so, thông tin can b, viên churc, nguti lao dng theo quy djnh; 

- Thrc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin và giáo diic pháp lut theo quy djnh. 

2.2. Cong tác han/i chinh 

- Là du mi, gn kt và diu phi chung hott dng cüa the don vj trong Truthng 

d trin khai thijc hin chucrng trInh, k hoach cong tác; tr?c tip truyn dt các quyêt 

dinh, chi thj, thông báo cüa Trurng dn the don vj, cá nhân trong toàn Trumg; don dc, 

kim tra k& qua th?c hin; 

- Xây dirng va t chuire th%rc hin ni quy, quy ch v n np, k cuong trong Truorng 

theo quy djnh; 

- Thirc hin cOng tác van thu cüa Truàng; xay dirng quy ch và huâng dn các don 

vj thirc hin quy ch cOng tác van thu theo quy djnh cUa Trung và cUa Nhà nuOc; 

- Tip nhn, phân loai, vào s van ban dn, sao chip, lam thñ tiic chuyn giao vAn 

bàn dn lAnh do, các don vj và Ca nhân trong Truthng; 
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- Th?c hin nhim vii kim soát van bàn, dam bão tInh pháp ch cUa các 1oti vAn 

bàn. Tu vn và thm djnh co si pháp 1, th th(rc, k thut soan tháo, trinh bAy các vAn 

bàn cüa Trrnmg truâc khi k ban hanh; 

- QuAn l các loai con du cüa TruOrng và si'r diing các con du theo quy djnh cüa 

Nhà nuâc; 

- Thirc hin sao vAn bàn tü ban chInh các vAn bAn, tAi 1iu do Trix?ing ban hanh; 

thrc hin sao 1iic, trIch sao các vAn bàn lien quan dn TriRmg. Cp s giy giâi thiu di 

dithng cho can b, viên chirc, ngu?ii lao dng duçc cir di cong tác ngoài Trumg. K xác 

nhtn giy di dithng cho khách tir các cci quan ngoài dn cOng tác vA luu trü tti Truàng; 

- Phô tO tài lieu phiic viii cOng tác quãn l cüa lãnh dto Trung; 

- QuAn l và diu pMi sir diing Hi trithng (A8), phông hQp, phông truyn thng, 

nhà km trii cüa Truo'ng; 

- Quãn l, phiic vi phông lam vic, mua sm vAn phOng phm, trang thit b, dAm 

bAo diu kin lam vic cüa LAnh dto TnrO'ng; 

- QuAn l, diu phti các giAng duO'ng, phOng h9c, phOng lAm vic toAn Tru?ing 

theo phân cOng cüa Hiu truâng; 

- QuAn l, diu phi, b trI xe phiic viii cong tác cüa LAnh dto Trmmg và CB, GV, 

ngiRYi lao dng, SV theo quy djnh; 

- QuAn l, ton tto cãnh quan, san bãi, thirc hin cong tác v sinh môi trung trong 

phm vi toàn Tri.thng; 

- T ch(rc phiic viii l tan, khAnh tit cüa Trithng; PMi hçp vOi các don vj lien quan 

th chirc các hi nghj, các ngày l; Phiic v1 cOng tác cUa Länh dao  Tru?ing và các hoat 

dng chung cUa Tru?ing; 

- Th%rc hin cOng tác truyn thông, dua ni dung tin bài ting Vit len website cüa 

TriRing; là du mi lien h vOi các co quan, bão chI, truyn hinh Trung uang và dja 

phuong dua tin v các si kin cUa Trumg; 

- Phi hçp vOi Cong doàn TruOng va các don vj lien quan thirc hin vic hiu, hi, 

thAm hOi m dau di vri can b, viên chüc, nguii lao dng trong Trueing và các co quan 

có quan h cOng tác vâi Trithng. 

2.3. Cong tdc thông tin, tting hpp 

- Th?c hin cong tác thng ke, tng hgp, báo cáo djnh ki, báo cáo dt xut v các 

nhim vi cüa TruOng theo quy djnh; 

- Lp ljch cong tác tun; Tng hqp kt quA thirc hin cOng the tháng và tham muu 

cho lành dto Trumg xây dirng dir thAo k hoch cOng tác tháng; 
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- Thirc hin cong tác thu k theo sir phân cong cüa Lath do Tnthng: xây dirng 

chuang trInh, k hoach lam vic; phi hçp vOi các don vj chutn bj ni dung; ghi biên 

ban; thông báo kt 1un ni dung cuc hop; 

- Quãn 1 h tMng din thoai trong Trumg. 

2.4. Cong tdc Thi dua - Khen thwöng 

- Tham muu, quãn 1 cOng tãc Thi dua - Khen thu&ng cüa Trumg; Thwmg tnrc, 

giüp vic Hi dng Thi dua - Khen thuOng cüa Tru?mg xay dçrng và trin khai k hotch 

hoat dng theo näm hQc; 

- Chü tn hoic phi hcip t chcrc th?c hin quy trinh xét ttng cãc danh hiu thi dua, 

khen thu&ng cho don vj, Ca nhân thuc Trumg theo quy djnh. 

2.5. Cong tác Lao d3ng san xuI1 

- Tham miiu, quãn l va t chirc thirc hin cOng tác lao dng san xut cüa Truông 

theo quy djnh; Thu&ng tr1rc, giüp vic T cOng tác Lao dng san xut cUa Trix?mg xay 

dirng và trin khai k hoach hott dng theo näm hQc. 

2.6. COng tác y 

- T chirc th?c hin cOng tác y t trithng h9c theo quy dnh cüa pháp lust hin 

hành; 

- Xây dirng k hoch cOng tác y t tru?mg h9c hang näm và t chñc trin khai thirc 

hin dy dü các ni dung cong tác y th trLr?ng hçc; D xut k hoch v kinh phi chi cho 

cOng tác y t trung hQc theo quy djnh cUa pháp lut; 

- T chirc thirc hin Cong tác quãn l, chäm soc strc khOe ban du cho can b, vién 

chirc, ngui lao dng, sinh viên, h9c viên cUa Truäng; T chüc khám sirc khoê du vào 

cho sinh viên khóa mâi nhp Trung và khám sirc khoê du ra cho sinh viên khóa cui; 

- Quãn 1 va luu h so src khOe theo quy djnh; 

- Truyn thOng, gião diic, tu vn các vn d lien quan dn sirc khOe; Tuyên truyn, 

vn dng sinh viên, h9c viên tham gia bão him y t& bão him toàn din; 

- T chi'rc th%rc hin v sinh trung hçc, an toàn thrc phm, phông chng cac beth 

djch, bnh tt hçc dung, phông chng tai nmn thucmg tich, phông chng HIV/AIDS, 

các beth xã hi va các hott dng khác v y t tru?mg h9c; 

- Chü tn, phi hcip vâi các don v, doan th trong Trming th?c hin cong the y t 

trumg hc va xây dirng mOi trung trithng h9c lath mnh, an toàn; 

- Ph6i hcp vài co' say t tti Hãi PhOng, y th ngãnh vt cãc tO chc lien quan trong 

vic thirc hin các hott dng y t trumg hçc, phông chOng djch va các hoat dng y 

khác ti Truing; 
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- Thirc hin s kit, thng kt, Mo cáo djnh k hoc dOt  xut k& qua cong tác y t truOng 

h9c theo quy dnh va theo yêu cu cUa ca quan nha nixâc có thAm quyn; 

- Nghiên cüu chuyên d v sinh hang hâi, nâng cao src khOe, phOng ch6ng djch 
bnh, bnh tt di vâi sinh viên, h9c viên, ngithi lao dng các ngãnh di bin. GiOi thiu 

cho TriRmg ngu?ñ có trinh dO,  chuyên mon v y t dam bão diu kin, tiêu chuk tham 

gia huAn 1uyn các khóa h9c có lien quan dn chuyên mon ti Trung tam Hun 1uyn 

thuyn viên thuOc  Trmmg. 

2.7. Thyc hin cdc n1,im vy khác do H&u  trwöng giao và Iheo quy djnh cüa 
pháp 1uut. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

