
BÔ GIAO THÔNG VAN TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'ONG OH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S&  p1.325  /KH-DHHHVN-HDT Hal Phóng, ngày  /9  tháng JO nám 2022 

KE HOACH HOAT BQNG 
CUA HQI BONG TRUNG NAM 2023 

Thirc hin Quy ch lam vic ciia Hi dng trithng duçc ban hành theo 

Quyt djnh s 1965/QD-HDT ngày 28/10/2020 cüa Hi dng trlrmg Trmmg Dti h9c 

Hang hãi Vit Nam nhim k 2020-2025, Hi dng trir?:ing (sau day vi& tt là HDT) xây 

dirng K hotch hott dng cUa hi dng näm 2023 nhix sau: 

1. KE HOACH vA YEU cAu CHUNG 

HDT h9p toàn th djnh ki 03 tháng mt 1n vào tháng du tiên cüa mi qu trong 

nãm. Các hott dtng chun bj cho phiên h9p, thông báo triu tp và các tài lieu phiic vii 

cho phiên hçp duçc gui tâi các thành viên HDT truOrc ngày khai mac  cüa phiên h9p theo 

quy djnh trong Quy ch lam vic cüa HDT. 

Vic triu tp và to chCrc phiên h9p dt xuât cüa HDT duçc quy dnh trong Quy 

ch lam vic cüa HDT. 

Giüa các k hçp cüa HDT, Thumg trixc HDT h9p djnh k hing tháng hotc h9p 

dot xut d giãi quy& cong vic theo Quy ch lam vic cüa HDT và báo cáo kt qua vi 

HDT vào ki hçp gn nht. Thmmg trVc  HDT h9p theo k hotch riêng, không nm trong 

bàn k hoach nay. 

Vic thrc hin quy trInh nhân sir theo thtm quyn cüa HDT th?c hin theo k 

hoach cüa Tp th lnh dao  Trix?mg. 

2. DIY MEN THfl GIAN VA NQI DUNG CAC PHIEN HQP D!NH K( 

Nti dung các phiên h9p djnh kS'  trong nãm 2023 dr kin nhix dmfii day. Ni dung 

hp có th thrcc cap nht, diu chinh theo yêu cu th?c th và ducic thông tin ciii th trong 

thông báo triu tp hQp. 

2.1. Ki hQp Quy 1/2023 

Thôi gian: tháng 0 1/2023 

Ni dung: 

- Báo cáo kt qua các k' hp Thithng tr?c HDT (TT HDT báo cáo). 

- Cho kin dôi vài k hoach rà soát Quy ch T chfrc và hoat dng cüa Trmng 

Dai h9c Hang hãi Vit Nam và Quy ch lam vic cUa Hi dng trung Dai  h9c Hang 
hài Viêt Narn nhiêm k 2020-2025. 
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- Báo cáo kt qua vic tip thu, k hoach xir 1 các kin nghj tti hOi  nghj CB, VC, 

NLD näm 2022 (Hiu truOng báo cáo). 

- Xem xét, cho kik v phuong an phân cp thm quyn tài chInh, tài san (Thi.rng 

true HDT báo cáo d xut) 

- Rà soát, xem xét báo cáo vj trI vic lam; Phê duyt s lucxng lao dng, k hoch 

tuyn d%ing näm 2023. 

- Xem xét thông qua phung an tuyn sinh näm 2023 di vâi btc dui h9c, sau dti 

hçc vã dào tto ngh (Hiu trithng báo cáo). 

- Xem xét thông qua phucmg an chi thithng Tt Qu Mao (Hiu trirmg báo cáo). 

- Xem xét Báo cáo tng kt cong tác näm 2022 cüa Hi dng trixng và Ban kim 

soát; th chirc dánh giá cui näm vâi các chirc danh Chü tjch Hi dng trithng, Phó ChU 

tjch Hi dng tri1ng, Hiu trtthng, các Phó Hiu truâng (Thi.r?mg trirc HDT chü tn). 

- Thông qua k hotch 1y phiu tin nhim vOi các chfrc danh länh dao  chü ch& cüa 

trumg (Thi.ring tnrc HDT báo cáo) 

- Các vn d khác theo d xut cUa ChU tjch HDT và Thu&ng triTc HDT. 

2.2. K h9p Qu 2/2023 

Thôi gian: tháng 04/2023 

Ni dung: 

- Báo cáo kt qua các ki h9p Thung trirc HDT va hott dng giám sat chuyên d 

trong Qu I näm 2023. 

- Rà soát các quy ch& quy djnh thuc thm quyn ban hành cüa HDT. 

- Thão lun v các chU truong, giãi pháp thu hut du tu phát trin Truông näm 

2023. (Hiu trung báo cáo). 

- Cho kin vào dir tháo Quy ch tài chinh, Quy ch chi tiêu ni b cüa Trrning. 

- Phê duyt T trInh v djnh mi'rc hçc phi, h9c bng và chInh sách h trçY ng1RYi 

h9c näm h9c 2023-2024 (Hiu trix1ng báo cáo). 

- Các vn d kháe theo d xut cüa Chü tjch HDT vã Thung trirc HDT. 

2.3. Ky hQp Qu 3/2023 

Thôi gian: tháng 07/2023 

Ni dung: 

- Báo cáo kt qua các ki hQp Thithng tr?c HDT và các hoat dng giám sat chuyên 
d trong Qu II näm 2023. 

- Thông qua Báo cáo tng hçp quyt toán tài chinh nãm 2022, K hoch tài chInh 

näm 2024, cho kin v Danh miic và mIrc chi dâu tu, sua chi'ta, mua sm näm 2024 

cüa TriRmg theo thm quyn (Hiu tru&ng báo cáo). 
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- Cho kin vao d? tháo Quy djnh v tuyn diging, sfr diging, dào tao  và bi duOng 

can b viên chirc cüa Trithng. 

- Thông qua Quy ch chi tiêu ni b si'ra di (Hiu truâng báo cáo). 

- Nghe báo cáo vic quãn 1, khai thác tàu VMU Vit-Hàn (Hiu trirâng báo cáo) 

- Nghe và cho kin v phucing huàng nhim vii tr9ng tam, chi tiéu chü yêu näm 

h9c 2023-2024 (Hiu trithng báo cáo). 

- Các vn d khác theo d XUtt cüa Chü tjch HDT và Thuing trigic HDT. 

2.4. K hop Qu 4/2023 

Thô'i gian: Tháng 10/2023 

Ni dung: 

- Báo cáo kt qua các ki h9p Thismg trrc HDT và hoat dng giám sat chuyên d 

trong Qu III näm 2023. 

- Nghe vã cho kin di vâi Báo cáo tng k& näm h9c (Hiu tru&ng báo cáo). 

- Thông qua phirnng an diu chinh thu nhp tang them cüa CB, VC, NLD trong 

näm 2024 (Hiu trumg báo cáo). 

- Xem xét rà soát phê duyt D an vj trI vic lam (Hiu trithng báo cáo). 

- Xem xét thông qua K hoach cong tác cüa Hi dng tnrng K hoch giám sat 

chuyên d trong näm h9c 2023-2024 (Thu?ng trigrc HDT báo cáo). 

- Các vAn d khác theo d xuAt cüa Chü tch HDT và Thung trigrc HDT. 

3. KE HOACH, NQI DUNG CAC PHIEN HQP DOT XUAT 

Các phiên h9p dt xuAt thi,rc hin theo k hoach riêng. 

D nghj các thành viên Hi ding tru&ng phi hçp thigic hin./* 

JAI 

Nomnlzân: 
- DU, HDT, BGH; 
- CD, DTN, HSV; 
- Các dan vj trong Truàng; 
- Liru: VT, HD'[ 
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