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V/v dang k tham dçr Lrp Bi thrôTig 
theo tiêu chuân chüc danh nghê nghip 
giãng viên dti h9c; Lrp Bôi duOrng 
lãnh do, quãn i cap phOng, khoa, b 
mon va thong throng tti Trurng nàm 
2022. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
D$c 1p - Tir do - Hnh phüc 

HáiPhông, ngày O' tháng 11 nàm 2022 

KInh gUi: ThU truông các don vj trong Truàng 

Can cü Chi thj s 28/CT-TTg ngày 18/9/20 18 cUa ThU tuó'ng ChInh phU v 
viêc dy minh bôi duO'ng truc khi b nhim chUc v11 lãnh di.o, quãn 1 dôi vói 
can bô, Cong chUc, viên chUc; 

Can cü Quyt djnh s 101/QD-BGTVT ngày 16/01/2019 cUa B Giao 
thông 4n tài ye vic ban hành Kê hoch thrc hin Chi thj so 28/CT-TTg ngày 
18/9/2018 cUa ThU ttthng ChInh phU; 

Can cü Thông tu so 04/2022/TT-BGDDT ngày 04/3/2022 cUa B Giáo dc 
và Dào to ye vic sUa dOi, bô sung mt so diêu cUa Thông tu so 40/2020/TT-
BGDDT ngày 26/10/2020 cUa B5 truO'ng B Giáo d11c và Dào to quy djnh ma so, 
tiêu chuân chUc danh nghê nghip, bô nhim và xêp luo'ng dôi vi vien chUc 
giãng dy trong CáC co s giáo diic di hçc cong lap; 

Thirc hin k hotch v dào tao, bi duOng v diu kin, tiêu chun d b 
nhim chUc danh nghê nghip, bô nhim chUc v1i lãnh do, quán 1 cho di ngü 
can b, viên chuc cUa Trung, Nhà trurng dir kiên ma Lap BOi dung theo tiêu 
chuân chUc danh nghê nghip giãng viên dti h9c và Lap BOi duO'ng lãnh dao, 
quãn 1 cap phông, khoa, b mon và tuong throng tti Truang näm 2022. 

1. Muc dIch 

- Dy mnh bi duOng truâc khi b nhim chUc vi lãnh dao,  quãn 1 di 
vâi can b, viên chuc theo Chi thj so 28/CT-TTg ngày 18/9/20 18 cua ThU tuàng 
ChInh phU, gop phân xây drng di ngU can b, viên chUc chuyên nghip, näng 
dng, sang tao, hem chinh. 

- Bi duOng kin thUc v trInh do, k' nãng, nghip vi quãn 1 dam bão dáp 
Ung yêu cu v tiêu chuân chUc danh cn bô nhim, nâng cao nang içrc qUãfl 1)'T 
cho di ngQ can b lãnh dao  cUa Trurng. 

- Bi duO'ng k5 näng, nghip vi.i giâng dy cho di ngü nba giáo cUa 
Truô'ng dam bão tiêu chuân chUc danh nghê nghip giâng viên di hçc. 

- BM duOng các di tuçmg thiu tiêu chun, di tugng din quy hoch, 
chuân b diêu kin, tiêu chuân bO nhiêm, bô nhiêm 1i khi có chU truong cUa Nhà 
truO'ng. 



2. Di tuqng 

a) Ló'p BM duO'ng lãnh dio, quãn 1 cp phông, khoa, b mon và tuong 
duong 

- Di tuçYng 1: Can b, viên chi'rc duo'ng chüc hoc din quy hoach  lânh 
dao cap phông, khoa, b mon và tuong dmmg thuc Trithng chua duçic dào tao, 
bôi dung dU diêu kin, tiêu chuân bO nhim chrc vi lãnh dao,  quãn 1)1. 

- Di tugng 2: Các di tuqng khác có nhu c.0 và duçc thu tru&ng don vj 
dông , uu tiên các dôi tuçing có trInh d tiên si. 

b) Lp Bèi duöng theo tiêu chun chrc danh ngh nghip ging viên dai  h9c 

- Di tugng 1: Can b, viên chüc thuc Trmmg chua duqc dào tao,  bi 
duO'ng dam bào diêu kin, tiêu chuân chirc danh nghê nghip giãng viên dai  h9c. 

- Di tuçmg 2: Các di tugng khác có nhu cu và duçic thu truOng don vj 
dOng. 

Lu'u j: C'ht'ng chi Bi du'6ng theo tiêu chudn cht'c danh ngM nghip giáng 
viên dgi hQc quy djnh tgi Thông tu' so 04/2022/TT-BGDDT ngày 04/3/2 022 tu'o'ng 
du'ong vó'i các chz'ng chi GV, GVC, GVCC quy djnh tgi Thông tu' sO 40/2020/TI'-
BGDDT ngày 26/10/2020. 

3. Thô'i gian hçc: Ljch hçc duçic b trI vào Thir Bay, ChU Nht hang tuân. 
Dr kiên khai giáng trong qu IV nàm 2022. 

4. MtI'c h9c phi 

- Di tuçmg 1: Nhà trumg h trçl mt ph.n bce phi cho can b, viên chirc, 
NLD thuOc Trung tham gia các 1p  dào  tao,  bôi during. 

- Di tuç'ng 2: Tir tue 100% hc phi. 

5. flla dim hoc: Trung Dai  h9c Hang hãi Vit Nam. 

Thu triRmg các don vj rà soát, 1p  danh sách di ngO can b duong chüc và 
can b dugc quy hoach cüa don vj giai doan  202 1-2026 và giai doan 2026-203 1 
chua ducic dào tao  bOi during dang k tham dçr các 1p bôi duO'ng nêu trên (theo 
biêu mâu dInh kern) gui ye Phông To chuc - Hành chInh (CV Pham Thanh Son, 
Phông 201B nhà Al) trtthc 17h00 ngày 07/11/2022 dông thii gui bàn mêm theo 
dja chi email: pharnthanhson@vimaru.edu.vn.  

Phông T chuc - Hành chInh tng hçp danh sách, lien h t chuc và quãn 
1 các lip hc theo quy djnh. 

Yêu cu Thu trithng các don vj trin khai thrc hin 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- Lu'u: VT, TC-HC. 
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TRLFONG Di\J HQC HANG HAT VIT NAM 
DONV!  

DANH SACH TRICH NGANG CAN BQ, VIEN CH1YC 
THAM GIA LOP BOI DU'O'NG THEO TIEU CHUAN CHIYC DANH NGHE NGHIP GIANG VIEN DI HQC 

VA LOP BOI D11JO'NG LANH DO, QUAN L cAp PHONG, KHOA, BQ MON VA TIYO'NG DIXONG NAM 2022 

STT Ho và ten 
Ngày sinh (ngay/thang/näm) Noi sinh 

(tinh, thành phô) 
So diên thoti 

Don vi 

(B môn) 
Ghi chü 

Nam Nu' 

I. LOP BOI D!JNG THEO TIEU CHUAN CHC DANH NGHE NGHIP GIANG VIEN BA! HQC 

1 

2 

II. LOP BO! DIIONG LANH DiO, QUAN L CAP PHONG, KHOA, BQ MON VA TIJ'ONG DIJONG 

1 

2 

HáiPhóng, ngày tháng nàm 2022 

THU TRUNG DON VI 
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