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LIEN DOAN LAO DONG  TP HAT PHONG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CONG DOAN TR!XNG DH HANG HA! VN Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

Se,:  15/HD-CD Hal Phông, ngày  DI  tháng 12 nãrn 2022 

HU'ONG DAN 
To chirc Dii hi Cong doàn b phn, Hi nghj To Cong doàn triyc thuc 

nhiêm k' 2023-2028 

Can cir K hoach s 208/KH-LDLD ngày 22/3/2022 cüa Lien doàn Lao dng 
thành ph Hãi Phông ye vic t chirc Dai  hi Cong doàn the cp tiên tài Dai  hi XV 
Cong doàn Thành ph và Dai  hi XIII Cong doàn Vit Nam, nhirn k' 2023-2028; Kê 
hoach s 137/KH-CD ngày 29 tháng 11 nam 2022 v vic t 6  chirc Dai  hi Cong doàn cac 
cp tin tOi Dai  hi  dai  biu Cong doàn Trrning Dai  h9c Hang hái Vit Nam ln th.ir 
XXX, nhim kS'  2023-2028; Ban Thung vii Cong doàn TrixOng Dai  h9c Hang hãi Vit 
Nam huàng dn cong tác th chirc Dai  hi Cong doàn b phn, Hi nghj T Cong doàn 
(sau day gi tat là Dai  hi) eác dn vj trong toàn Trung nhim kS'  2023-2028, cii th nhu 
sau: 

I. MUC DfCH, YEU CAU VA HINH THUC TO CHIC 

1. Mic dIch 

- Dánh giá dUng thirc trng tinh hinh can b, viên chirc, ngi.r?i lao dng (CB, VC, 
NLD) và hoit dng cong doàn; kt qua thirc hin nghj quyt di hi cong doàn nhim k' 
truâc; chi rO nhüng mat manh, nhung han  ch và riit ra bài h9c kinh nghirn lam c sâ d 
xây dung phuong huàng, muc tiêu. chi tiêu và nhiêm vu, giãi pháp trong nhim k' tài. 

- Lira chçn biu vào Ban Chap hành (BCH) cong doàn nhung can b, doàn viên có 
dü pham chat, nang 1irc, trinh d, có khà näng t chrc thirc hin nghj quy& cüa dai  hi 
Co trách nhiêm, tam huyt, uy tin và khã näng doàn k& tp hcip duçic dOng dão the doãn 
viên trong &m vj; darn dau tranh bão v quyn và lcd Ich hcrp pháp, chInh dáng cüa CB, 
VC, NLD; thirc hin tht the chixc näng, nhim vi cüa t chirc Cong doàn và gop phn 
hoàn thành nhim vi cüa don vj, cüa Nhà tri.ring. 

- Dai hi cong doàn eáe don vj phãi thrc sr là dçit sinh hoat chInh trj sâu rng và 
dan thu cüa CB, VC, NLD; tip tijc di mOi theo hithng thit thirc, hiu qua; tang cuO'ng 
doàn kt, phát huy trI tue, trách nhim cUa BCH các cap; coi tr9ng chat krng, tránh phO 
truong, hInh thirc, tit kim v thai gian và chi phi. 

2. Yêu cu 

- Darn bão sij lanh dao  cña cap Uy Dãng, Cong doàn TruOng Dai  hçc Hang hãi 
Vit Narn, phU hp vOi vai trO nhim vii chInh tr cüa cong doàn và tinh hInh th?c tê. 

- Thrc hin dung theo Diu 1 COng doan Vit Nam, huOng dn cüa Lien doàn 
Lao dng Thành phô, nguyen v9ng cüa tp th doàn viên cOng doàn. 

3. HInh thfrc t chü'c: 

Dai hi Cong doàn b phn, Hi nghj T cOng doàn trirc thuc trong toàn Tnrng 
t chUc dai  hi, hi nghj toàn th. Riêng Cong doàn b phn Cong ty ISALCO t chüc 
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Di hi dai  biu. s Iucing dai  biu chinh thirc du Dai  hi it nhtt 75 dui biêu. nhiéu nhât 
là 150 dai  biêu. 

H. NO! DUNG DiI HO! 

1. Tong két cong tác cong doàn nhim k' 2017-2022 dôi vói Cong doàn b 
phn Va tong két cOng tác cOng doàn nhim ky 2020-2022 di vói T Cong doàn trtrc 
thuôc CD Trtro'ng 

Cong doàn các dGn vj dánh giã kt qua hoat dng cong doàn trong nhim vOa 
qua, trong dO cn chü tr9ng các van dê sau: 

- Dc dim tinh hInh: Khó khan, thun lqi 

- Cong tác chäm lo dOi sng, dti din bão v quyn và 1çi Ich hcp pháp, chInh 
dáng cüa doan viên cong doàn. 

- Cong tãc tuyén truyn, vn dng doàn viên cong doàn thirc hin dumg 1i, chU 
trucmg cüa Dãng. chInh sách pháp lut cüa Nhà nuOc: Nghj quyt, chñ truong cong tác 
cong doàn; phãt trin di ngü nhà gião Va can b quân ! gião diic. 

- T chüc các phong trào thi dua yeu nuOc trong doàn viên cong doàn cUa do'n vi. 

- Di mâi ni dung, phirong pháp hoat dng cong doàn; nâng cao chtt hrcing di 
ngü va hiu qua hoat dng; xay dirng th chirc cong doàn vng manh;  tham gia xây dirng 
Dãng trong sach,  vUng  manh. 

- Cong tác nü cong. 

- Cong tác kim tra. 

- Cong tác tài chinh (nê'u co). 

- Phân tIch, dánh giá kt qua tic hin Nghj quyêt cüa Dai  hi don vi nhim k 
vira qua. 

2. Xây dtrng phirong htnfrng, nhim vy trQng tam nhim ky 2023-2028 

Phucmg hixâng, 1m1c tiêu, chi tiêu, các nhim vçt và giãi pháp nhim k tài phâi 
barn sat chiirc näng, nhirn vii theo quy djnh cüa Diu I Cong doàn Vit Nam, Nghj 
quyt cüa cAp üy Dãng các cAp, Chumig trInh hành dng thirc hin Chi thj 05-CT/TW, 
Nghj quyt s 02-NQ/TW ngày 12/6/202 1 cña B ChInh trj "Vé ddi m&i td chic và hogt 
d5ng cza Cong doàn Vit Narn trong tInh hmnh mOi "; chü trong cong tác ph6i hp thirc 
hin nhim vii chuyên môn, phát trin doàn viên, xay dirng t chuirc cong doàn vtthg 
manh, dai din chäm lo báo v quyn, 1çi ich cüa doàn viên và ng11i lao dng. 

3. Báo cáo kim dim cüa BCH nhim ky 20 17-2022 dôi vói Cong doàn b 
phn, nhim k)r 2020-2022 cti vOi To Cong doàn triyc thuôc CO Triràng 

4. Gop vào Dir thão Báo cáo chInh trj cüa Oi hi Oi biu COng doãn 
TrirO'ng OH Hang hãi Vit Nam 1n thfr XXX, nhim k' 2023-2028 

5. Bâu BCH Cong doân b phn, T6  trirclng, TO phO T Cong doän try'c thuc 
nhim k)T 2023-2028 (dam báo diu kin, tiêu chuon, co cd'u và sO' luv'ng theo Ké hogch 
s 137/KH-GD ngOy 29 tháng 1] nãm 2022 caa BTV COng doàn Tru'&ng) 

6. Ban di biêu dir  Di hi Oi biêu COng doàn Trtrông OH Hang hãi Vit 
Nam 1n thif XXX, nhim k)' 2023-2028 

- Dai biu duçic bAu di,r di hi phái là nh&ng can b, doàn viên có phâm chAt, 
näng 1rc tiêu biu cho phong trào cong doàn cüa don vj, tiêu biu cho trI tu cüa tp th& 
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dti din cho ting nOi cüa doàn viên, có khã näng linh hi, dóng gop vào các Nghj quyt 
và si.r thành cong cüa Dai  hi. 

- s6 li.rqng dai  biu các Cong doàn b phn, T Cong doàn trrc thuc dugc bu dr 
Di hi Dai  biu Cong doàn Trung 1n thfr XXX, nhim k' 2023-2028: phân bô theo 
Phu 1ic 1 dInh kern. 

III. CAC BIXOC TIEN HANH TO CHIC DiI HQI 

1. CONG TAC CHUAN B! 

- BCH throng nhim hp thng nhAt k hoch t ch'Crc Dti hi a don vj, gôm các 
ni dung: thai gian, dja dim, dix kin nhân sir BCH nhim k' mOi, chU d& phân cOng 
nhim vi chun bj Di hi (di vâi T CD trirc thuc thI T truâng và T phO chU dng 
chu.n bj ni dung nay). 

- Bão cáo cp üy don vj và Ban Thu'?mg vi.i Cong doàn Truang ye Kê hoach to 
chi.irc Dai  hôi, Dê an nhân sir BCH Cong doàn nhirn kS'  tài (theo ináu riêng) 

- Chun b các tài Iiu, van bàn phc vi Di hi nhu': 

+ Di,r thão Báo cáo tng kt cong tác cong doân nhim k' vra qua và phuong 
huang nhim vi nhirn k' 2023-2028; 

+ Dij thão Báo cáo kim dim cüa BCH nhim k5' vera qua; 

+ D an nhân six nhiêm ki 2023-202 8; 

+Tham luân tai Dai hi: Han ch tham luân theo hInh thUc báo cáo thành tIch 
tui Di hi, can tp trung thão 1un nhUng thách thirc dt ra vài t chirc cOng doàn trong 
thai kS'  mâi, các muc tiêu, chi tiêu. nhiêrn vu, giài pháp di rnâi phuong thirc t chic và 
ni dung hot dng cña Cong doàn don vj va Nhà trung (Khuyé'n khIch các j kién phái 
biu trc tiê'p tii Di h5i). 

+ Các van bàn khác: Ni quy Dti hi, Biên bàn Dai  hi, Th 1 bu ci1r, Biên 
bàn Bâu cir. Nghj quy& Dai  h)i... 

- Các don vj gl'ri ban d? thão Báo cáo tng kt cong tác cong doàn nhim kS'  vl'Ja 
qua và phuong hixâng nhim vii nhirn kS'  2023-2028 v BTV Cong doàn TruOrng (qua 
VP Cong doàn) truac khi th chüc di hi It nht 05 ngày. 

2. TO CHIYC DI HQI 

2.1. Thôi gian t ch(rc (thzrc hiçn theo KI hoczch so' 137/KU-CD ngày 29 tháng 11 
näm 2022 cia BTV COng doàn Trithng,) 

2.2. Khánh tiêt và Chtro'ng trInh dai hôi (tham kliOo Phu luc 2.1, 2.2, 2.3) 

2.3. Các co' quan diu hành D,i hi 

a. Doàn Chü Ijch: 

- Doàn Chü tjch là co quan diu hành cOng vic cüa Dai  hi, lam vic theo nguyen 
the tp trung dan chü, quyt djnh theo da s. Trong qua trInh diu hành Dai  hi, Doàn Chü 
tjch cn phân cOng nhim vi ci th cho các thành viën theo chuong trinh, ni quy dà duqc 
Dti hOi  biu quy& thông qua, thirc hin van bàn hoá cac ni dung trinh bay truàc Dti hi 
và chun bj ni dung d Dai  hi thão 1un, biu quyt; diu hành vic giài thiu than s1,r 
bu ci'r, quyt djnh các trt.rang hcrp cho rut hotc không cho r1tt khOi danh sách d cir. Chi 
djnh triu tp viên k' hop  thu nht cUa BCH sau khi cOng bé kt qua bu ci:r BCH Cong 
doàn khóa rnai. 
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- Doàn Chü tich Dai  hôi không qua 03 ngui. nên ch9n nhUng dông chI có näng 
lixc, kinh nghirn va ntm vi:tng các nguyen tic, thu tVc Dai hi tham gia Doàn Chü tjch. 
Dôi vâi các dan vj CO s luçrng doàn viên duOi 10 ngu1i thi chi bu 01 Chü t9a Hi nghj 
là To tnr1ng Cong doàn. 

Ca cu Doàn Chu tjch bao gm cac nhân sij cao nht cüa BCH duang nhim, 
trong trumg hçrp cO thay di v nhân sir chü chôt cong doàn khóa mOi thI nên ca cu vào 
Doan Chü tjch. Vic co cu Doàn Chü tjch cAn xem xét yu t giâi tinh cho phü hqp. 

b. Doàn Tlurkj5: 

- S hrqng tiir 1-2 nguOi, CO Truâng doàn (nu là 2 ngithi), nên chçn nhung dng chI 
cO khã näng thng hcrp nhanh, trInh bay khüc trit. Vic Co cu Doàn Thu k can xem xét 
yu th giOi tInh cho phü hcip. 

- Doàn Thu k cO nhim vi1 giüp vic cho Doàn Chü tjch, ghi Biên bàn tMg hçp kin 
tháo luân, dir thão Nghj qu)'t Dai  hi. 

c. Ban bu cü': 

- Thành vien cña Ban bAu cix là dai  biu chInh thrc dirr Dai  hi không CO ten trong 
danh sách bAu cü, do Doàn Chñ tjch giOi thiu d Dai  hi thông qua. 

- Thy theo s lu9ng dai  biu dir Di hi, s luqng cO th là 3 - 5 dng chI, CO 
Twang ban, cAn chçn nhUng dng chI cO kinh nghim và am hik nghip viii d tránh 
nhAm 1n và sai sOt khi kim phiu. 

- Ban bAu cU cO nhim vu: ph bin nguyen tic, th 1 bAu cir, huàng dAn each thirc 
bO phiu, phát phiu, thu phiu; kirn tra thüng phiu trirâc khi bO phiu và niêm phong 
thUng phiu; kim phiu, 1p biên bàn kim phiu, cong b kt qua bAu ci:r, kt qua trung 
c1r truâc dai  hi; niêm phong phiu bAu bàn giao cho Doàn Chü tjch Dui hi. 

2.4. Diu hành Di hi 

Doàn Chü tjch diu hành Dai hi theo chuong trinh, riêng phAn bAu ci:r tiên hành 
theo các buac sau: 

a. Bâu cfr Ban Chap hành nhim k' 2023-2028; To trtr&ng, To phó CD trrc 
thuc nhim k)' 2023-2028 

+ Truàc khi tin hành bAu cO', Doàn chü tjch phái báo cáo D an nhân sr khoá mâi dã 
duçic cAp ñy và Ban Thu?mg vii Cong doàn Truang thông qua, nêu rO tiêu chuAn, co cAu, 
s lucmg Ban ChAp hành khoá mâi d Dai hi thão luân, biu quyk 

+ Tin hành 1rng cir, d cü', 1p danh sách bAu c1r, Dti hi thão 1un, biu quyt 
thông qua danh sách bAu cir. Danh sách nhân sr dir kin tham gia BCH Cong doàn khOa 
mài cO s dix ti thiu 10% so vâi s lucing BCH cAn bAu. 

+ C Ban BAu cir: báo cáo dix kin s lucmg, danh sách, tru'Ong ban dé Dti hi thão 
lun biu quyt. 

+ Ban BAu ciTr chuAn bj phiu bAu (danh sách bAu theo vAn A, B, C), ph bin 
nguyen tAc, th 1 bAu cO, hixâng dAn cách thac bO phiu, phát va thu phiu. 

+ Dai hi tin hành bO phiu: di vOi Cong doàn b phn bAu BCH COng doàn, di 
vâi T Cong doàn trrc thuc bAu To truâng, T phO trrc tip tai  Hi nghj. 

+ Ban BAu cir tin hành kim phiu. 
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+ Sau khi kirn phiu, Ban BAu ctr phãi cong b toàn van, chInh xác Biên bàn kiérn 

phiu truâc Dai  hi, niêrn phong s phiu bAu và giao 1i cho Doàn Chü tjch. 

+ Ban Chap hành Cong doàn B phn, T truâng, T phó T Cong doàn nhim k' 
mOi ra mit, phát biu nhtn nhim vii. 

b. Bâu Doàn dii biu dir Di hi dti biu Cong doãn Truô'ng 1in thir XXX, 
nhim k5 2023-2028 

+ Cong b van bàn cUa Cong doàn Trixng v vic phân b s6 lugng dai  biêu d? 
Di hi dai  biu Cong doàn Tru?ng cho dan vj. 

+ Doàn Chü tjch Di hi dir kin danh sách di biêu grn dti biëu chInh thirc á dti 
biu dir khuyt d Dti hi thâo 1un và biu quyt. 

+ S luçmg dti biêu dir khuy&: dEi vOi dan vj duçc phân b tir 07 dai  biu trâ len 
thi dr khuyt là 02; nu dui 07 dai  biu ducic phân b& dir khuy& là 01. 

+ Khi bu di biu di d%r Dai  hi di biu Cong doàn Tru?mg, Dti hi tiên hành irng 
cr, d cir chung mt danh sách bu cir, có s du ti thiu 10% so vài tng so dai biéu 
ducic phân b và bAu dti biu chinh thirc truOc. Dai hi cO th bAu Dai  biu dr khuyt là 
ngi.thi CO s phiu qua 1/2 lin k vâi ng'iri CO s phiu thp nh.t dà trüng cir di biu chInh 
thirc. 

+ Tin hành các bixOc bAu ci:r nhu b&u ci:r Ban Chip hành. 

* Lwu : Nguyen thc, hlnh th&c bu th BGH cong doàn b phn, T trwó'ng, T phó 
T cong doàn tricc thuóc; bu dçi biu dy' Dai hi dgi biu COng doàn TruO'ng ldn thi' 
X[X nhiçm Icj) 2023-2028 duçtc thi'c hiçn theo Diu lç Cong doàn Viêt Nam (theo Phii 
luc 4 dInh kèm). 

3. Kinh phi t chtc Di hi 

- Cong doàn dan vj tir can dM kinh phi t chtrc di hi trên ca sà h6 trçi tr cp üy, 
chInh quyn dan vj và sr diing tit kim, hiu qua, dUng miic dIch. 

- COng doàn Tru?ng h trçl kinh phi ti chirc dai  hi cho các dan vj vOi mirc 
100.000d/ dti biu chInh thirc d1r dui hi (riêng các dan vj gm COng ty VINIC, COng ty 
ISALCO, COng ty VMSK, Vin KHCN tàu thUy thc hin trIch ngân sãch cong doàn d 
chi cho cOng tác t chirc dui hOi,  hi nghj); h trV khánh tit d6i vi 02 dan vj lam dai  hi 
dim là COng doàn b phn Khoa L lun chInh trj và T6 COng doàn PhOng Cong tác 
sinh viën. 

III. CONG VIEC SAU DAI HOI 

1. Hçp BCH phiên thcr nhãt (dôi vOi các Cong doàn b phn) 

- Ngay sau khi d?i  hi cOng doàn b phtn bu xong và di hi thông qua kt qua 
bu ci:r BCH thl nguOi duçic doàn chU tjch CU lam triu tip viên triu tp và to chtrc hi 
nghj phiên tht'r nhAt cUa BCH cong doàn b phn d bu các chCrc danh nhim kSi  im5i và 
phân cong nhirn vii các dng chi trong BCH. 

- Hi ngh duc tin hành khi dam bào trên 70% Uy viên BCH Cong doàn b phn 
khóa mOi có mt và dizc sir thông nhât, CO mt tham dr cUa di din cap Uy, BTV Cong 
doàn Trithng. 

- Thii htn t chirc hOi  nghj t6i da trong phm vi 07 ngày lam vic, k th ngày th 
chi'rc xong dai  hi. 
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- Chiicmg trinh Hi nghj phiên thu nhât (thco Phii Iiic 3 dInh kern). 

2. H so' dii hi 

Sau khi hoàn thành vic to chirc Dai  hi, các Cong doàn b phn, T6 Cong doàn 
trIrc thuc nop h sx Dti hi ye Cong doàn tnrng (qua Van phông Cóng doàn) chm 
nhât sau 10 ngày lam vic k tu ngày ti chirc D,i hi. H sa gm các van bàn sau: 

- T trmnh dê nghj cong nhn BCH khOa rnài va các chirc danh trong BCH; danh 
sách trIch ngang Ban Chip hành; 

- Biên bàn dai  hi va biên bàn Hi nghj ln thir nht cüa Ban ChAp hành nhim k' 
2023 — 2028; 

- Biên ban kim phiu (rieng cho trng ni dung bu; Ca biên ban bu cr tai  phiên 
h9p thu nhAt cüa BCH); 

- Báo cáo tng kt hot dng cong doàn nhirn kS'  2017 - 2022 và phuong hu'ó'ng. 
nhiém vu nhiêm k5' 2023-2028; 

- Báo cáo kirn dirn cüa BCH Cong doàn nhim k5' 20 17-2022; 

- Nghj quyêt dai hi; 

- Danh sách dai  biu d? Dai hi  dai  biu Cong doàn Trixng ln thir XXX, nhim 
k5' 2023 - 2028. 

- Danh sách d ngh Cong doàn Tnrng h trq kinh phi t chiurc di hi. 

Trên day là hisâng dn th chirc Dai  hi Cong doàn b phn, Hi nghj T Cong 
doàn tri,rc thuc nhim k5' 2023 - 2028. Ban Thung vi1 Cong doàn trixàng yêu câu cong 
doàn các don vj chuAn bj t& và xin kin cüa CAp u5', phi hçip vOi chInh quyn dng 
cAp d t chiurc Di hi nghiêm tUc, chAt luqng, hiu qua. Trong qua trInh thirc hin, neu 
có vi.râng mAc, phát sinh, BCH Cong doàn cac dGn vj cAn báo cáo Ban Thithng vi Cong 
doàn Truo'ng (theo danh sách phán cong chi dQo,) cho kin chi do kjp thai hoc lien h 
Van phOng Cong doàn Tru?mg d duçic tu vAn, huOng dn./4r 

Ncinhân: 
- Các CDBP, TCDTT (dê thrc Iiin) 
- Lxu VPCD. 
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PHAN CONG BAN THIIONG VU CONG DOAN TRIIONG 
Chi do Di hi Cong doàn các don vl nhim k' 2023 - 2028 

TT Don v Phân cong Uy viên BTV 

1.  Khoa Hang hãi Die Nguyn Cong Vjnh - ChU tjeh CD Tru?mg 

2.  Khoa May tàu bin Die Nguyn Cong Vjnh - ChU tjeh CD Trtthng 

3.  Khoa Din -Din t1r Dic Nguyn Cong Vjnh - Chü tjch CD Trtthng 

4.  
Khoa Kinh t + TT DT Logistics tiu . 
vung Mekong-Nht Ban tu VN 

. Dic Nguyen Cong Vinh - Chu tich CD Truong 

5.  Khoa Quãn trj - Tài chInh Die Nguyn Lê Manh  Cu?mg - Phó CT CD TruO'ng 

6.  Khoa DOng tàu Die Nguyn Lê Manh  Ci.r?mg - Phó CT CD Trung 

Khoa Cong trinh + TT Tu vn PT 
CNXD Hang hãi 

Die Nguyen Le Manh  Cixong - Pho CT CD Truorng 

8.  Khoa Cong ngh thông tin Die Nguyn Lê Manh  Cthng - Phó CT CD Tnrng 

9.  Khoa Ngoi ngU Die Nguyn Lé Manh  Cumg - PhO CT CD Trir?ng 

10.  Khoa L 1un ehInh trj Die Phtm Thj Xuân - UV BTV CD Trung 

11.  Khoa Co sâ - Co bàn Die Nguyn Cong Vjnh - Chü tjeh CD Tru?mg 

12.  Vin Co khI Die Truong Cong M' - PhO CT CD Tnrmg 

13.  Vin Môi trung Die Nguyn Lê Manh  Cithng - Phó CT CD Tnthng 

14.  Vin Dào tao  Sau  dai  h9c Die Nguyn Cong Vjnh - Chü tjeh CD Tru?ng 

15.  Vin Dào tao  que té Die Nguyn Lé Manh  Cung - PhO CT CD Tri.thng 

16.  Vin Dào tao  ChAt hiqng cao Die Nguyn Lê Manh  Cithng - PhO CT CD Trt.rng 

17.  Phông Dào tao Die Nguyn Cong Vjnh - Chü tjeh CD Truông 

18.  Phông CTSV + TT DT&GTVL Die Truong Cong M5 - Phó CT CD Trueing 

19.  PhOng T chire - Hành chInh Die Nguyn Cong Vjnh - Chi'i tjch CD Tru?mg 

20.  Phông K hoaeh - Tài chmnh Die Nguyn Lê Manh  CuOng - Phó CT CD Trithng 

21.  PhOng Quãn trj - Thit bj Die Nguyn Lé Manh  Crnmg - Phó CT CD Tnring 

22.  PhOng Thanh tra và DBCL Die Nguyn Lê Manh  Cu'?ng - Phó CT CD Tru?ing 

23.  Phông Quan h quôc t Die Nguyen Lê Manh  Cithng - Phó CT CD Trung 

24.  PhOng Khoa h9c - Cong ngh D/e Nguyn Lê Manh  Ci.thng - PhO CT CD Trithng 

25.  Tru?ng CD VMU Die Nguyn Lé Manh  Cuäng - PhO CT CD Trueing 

26.  Dan Dãng Die Nguyn Cong Vjnh - Chü tjeh CD Tnthng 

27.  BQL KNT C Die Triiong COng M - PhO CT CD TruOng 

28.  BQL KNT Quán Nam Die Truong Cong M5 - Phó CT CD Truxng 

29.  Ban QLDA Hang hãi Die Pham Van TuAt - UV BTV CD Tnthng 

30.  Ban Bâo v Die Truong Cong M5 - PhO CT CD Tru?ng 
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31.  Tram Y t Dic Trirnng Cong M - Phó CT CD Tru?mg 

32.  Thu vin D/c Pham Thj Xuân — UV BTV CD Trithng 

33.  Trung tam GDQP-AN Die Nguyn Cong Vjnh — Chü tjch CD Trung 

34.  Trung tam Hqp tác & Dao tao  LT Die Truong Cong M - Phó CT CD Trung 

35.  Trung tam HLTV Die Trrnng Cong M - Phó CT CD Tru&ng 

36.  Trung tam CITAD Die Trwmg Cong M5 - Phó CT CD Trithng 

37.  Trung tam GDTCHH Die Pham Van Tuât — UV BTV CD Tru?mg 

38.  Trung tam Ngoi ng DIc Trung Cong M - PhO CT CD Tru?ing 

39.  Cong ty VMSK Die Trirnng COng M - PhO CT CD Trung 

40.  Cong ty IMET D/e Phrn Thj Xuân — UV BTV CD Tnrng 

41.  Cong ty ISALCO D/e Trwing COng M5 - PhO CT CD Trrnmg 

42.  COng ty VINIC Die Trucmg Cong M - Phó CT CD Trung 

43.  Nhà xut ban Hang hãi Die Pharn Van Tuât — UV BTV CD Trueing 

44.  Viên KHCNTT Die Pham ThI Xuân — UV BTV CD Tru?ng 

45.  Vién Nghiên cu1u KH&CNHH Die Pham Van TuAt — UV BTV CD Trumg 

46.  TT DT&TV KHCN báo v MT thüy Die Pham Thj Xuân — UV BTV CD Trueing 
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Phv liic 1 

Phân b s lirçrng di biu tham dir Diii hi Oi biu Cong doàn 
Trtrà'ng OH Hang hãi Vit Nam lan thfr XXX, nhim kr 2023-2028 
(Theo ni dung Nghj quyêt  so4QNQ-CD ngáy.2 tháng 11 näm 2022 

cüa Ban Chap hành Cong doàn Tru?ng) 

TT 
• Donvi 
• 

S iai 
biêu 

throng 
nhiên 

S dai 
biêu 
chi 

d!nh 

So dii 
biêu 

.,. triçu 
tp 

Tong so 
dai bieu 

1. KhoaHànghãi 01 - 06 07 

2. Khoa May tàu biên - - 07 07 

3. KhoaDin-Dintir - - 05 05 

• 
Khoa Kinh tê + TT DT Logistics tiêu 
vüng Mêkông-Nhtt Bàn ti VN 

- - 07 07 

5. Khoa Quãn trj - Tài chinh - - 04 04 

6. KhoaDóngtàu 01 01 02 04 

• 
Khoa Cong trInh + TT Tu vn PT 
CNXD Hang hãi 

01 - 05 06 

8. Khoa Cong ngh thông tin 01 - - 04 05 

9. Khoa Ngoai ngU - - 04 04 

10. Khoa L 1utn chInh tn 01 - 03 04 

11. KhoaCcysâ-Cobãn - - 05 05 

12. ViênCykhI - - 06 06 

13. Vin Môi trixng - - 03 03 

14. VinDaotaoSaudaihçc - - 02 02 

15. VinDàotoquct - - 02 02 

16. Vin Dào tto Chat 1uçng cao - - 02 02 

17. PhOng Dào tto - - 02 02 

18. Phông CTSV + TT DT&GTVL 01 - 02 03 

19. Phông T chirc - Hành chInh 01 01 01 03 

20. PhOng K hoach - Tài chIrih - - 03 03 

21. Phông Quãn trj - Thi& bj - - 02 02 

22. PhOng Thanh tra và DBCL - - 02 02 

23. PhongQuanhqu6ct - 01 01 02 

24. PhôngKhoah9c-Côngngh - - 02 02 

25. TruôngCDVMU 01 - 04 05 

26. DânDàng 04 04 03 11 

27. BQLKNTC - - 02 02 
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28. BQL KNT Quan Nam - - 02 02 

29. Ban QLDA Hang hãi - - 01 01 

30. BanBáovê - - 02 02 

31. Tram Yt - 02 02 

32. Thu viên - - 02 02 

33. Trung tarn GDQP-AN - - 02 02 

34. Trung tam Hçp tác & Dao tao  lien tiic - - 02 02 

35. Trung tarn HLTV - - 02 02 

36. TrungtâmClTAD - - 01 01 

37. Trung tarn GDTCHH 01 - 02 03 

38. Trung tam Ngoi ngcr - - 02 02 

39. CôngtyVMSK - - 02 02 

40. Cong ty IMET - - 02 02 

41. CôngtyISALCO 01 - 03 04 

42. CôngtyVINIC - - 02 02 

43. Nhà xut ban Hang hái - - 02 02 

44. Vin KHCNTT - - 01 01 

45. Vin Nghiên ciru KH&CNHH - - 02 02 

46. TT DT&TV KHCN bão v MT thüy - - 02 02 

Tôngcng 14 07 127 148 
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Ph%i 1%ic 2.1 

CHIJNG TRINH DiJ HQI 

TT Ni dung 

1 Don tip Dai  biu, van ngh chào rnirng (nu cO). 

2 Chào c; Tuyên bô I do, giâi thiu Di hiêu. 

3 Bâu Doàn chO tich, Doàn Thu k. 

4 Din van khai rnc Dai  hôi (nêu cO). 

5 Thông qua Chwing trInh, Ni quy, Quy ch Dti hi. 

6 Báo cáo tinh hInh dui biu tham dir Dti hi. 

Báo cáo thng k& cüa BCH Cong doan nhim k' 2017-2022 vã phuong huâng 

nhim vii nhiêm k' 2023 — 2028. 

8 Thão 1un, tham 1utn (nu co). 

9 Phát biu cüa Dai  biu Cong doàn cp trên. 

10 Phát biu cüa Lanh dto don vi. 

11 

-Báo cáo D an nhân sr Ban chp hãnh nhirn k5' 2023-2028. Doán dai  biëu dir 

Di hi dai  biu Cong doàn TruOng lan thO' XXX, nhim k' 2023-2028. 

-BAu Ban bâu ctr. 

12 Ban bAu cir ph bin nguyen tc, th 1 bu cir và th chirc bAu cCr. 

13 
Dui hi thão 1un dOng gOp kin vão Di.r tháo báo cáo nhim k' 20 17-2022 và 

phiong huàng nhim k' 2023-2028 cüa Ban Chip hành Cong doàn Trixmg. 

14 Cong b kt qua bu cü. BCH mâi ra rn.t Dai  hi và phát biu nhn nhim vii. 

Ttng hoa các dng chI CJy viên BCH khóa cü thôi tham gia BCH khOa mài (nêu 

co). 

16 Thông qua D thão Ngh quy& Dti hi 

17 Biêu quyêt thông qua mt s chi tiêu vã Nghj quy Di hi. 

18 Chi djnh triu tp viên phiên h9p BCH khóa mOi 1n thO' nhât. 

19 B mc dai hôi, chào cä. 
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Phi,i 1iic 2.2 

CHIJNG TR!NH HQI NGHI 

TT Ni dung 

1.  Don tip Dai  biu, van ngh chào rnftng (nëu cO). 

2.  Tuyên b 1 do, giói thiu Dti biu. 

3.  Btu Doàn chü tich, Thr k. 

4.  Thông qua Chucmg trInh, Ni quy, Quy ch Hi nghj. 

5.  Báo cáo tInh hinh dai biu tham dir Hi nghj. 

6.  Báo cáo tng kt cüa T Cong doàn nhirn k' 2020-2022 và phu'o'ng hu'ong 

nhim vu nhim k' 2023 — 2028. 

7.  Tháo Iun, tham 1un (nu co). 

8.  Phát biu cüa Di biu Cong doàn cp trên. 

9.  Phát biu cüa Lãnh dao dcin vi. 

- Báo cáo D an nhân sr T trixâng, To phó T6 cong doàn nhim kS'  2023-2028. 

Doàn dti biu dir Dai  hi dti biéu Cong doàn Tru?img 1n tht'r XXX, nhim kS' 

2023-2028. 

- Bu Ban bAu ci1r. 

11.  Ban Mu c1r ph bin nguyen the, th 1 bu cir và th chcrc bâu cü. 

12.  Hi nghj thão 1un dong gop kin vào Dij thão báo cáo nhim k' 20 17-2022 

va phucing hnng nhim k5' 2023-2028 cüa Ban Chtp hành Cong doãn Triimg. 

13.  Cong b6 kt qua Mu c1r. T truâng, T phó rnó'i ra mt và phát biu nh.n nhim 

Vi;!. 

14.  Tang hoa các dng chI To trwng, T phO khóa cü thôi tham gia khóa imi (nu 

co). 

15.  Thông qua Dr tháo Nghj quyt Hi nghj 

16.  Biu quy& thông qua rnt s chi tiêu và Nghj quyêt Hi nghj. 

17.  Be mac  Hi nghj. 
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Phu1c2.3 

KIIANH TIET DI HQI (HQI NGH!) 

- Ni dung: Dai  hi Cong doàn b ph.n/ Hi nghj T cOng doàn , nhim k' 

2023-2028 

- HInh thüc, bô civic (ti.ir dtrOi hi trithng nhIn len): 

+ Nn phông chInh: Màu xanh nhn din Cong doàn, cO th sr diing them các h9a 

ti& chim nhix: trông dng. hoa sen ma khong lam thay dM màu nhn din Cong doàn. 

+ Ben trái phông chInh: PhIa trén treo Dãng ks', Quôc kS'.  Tu'cing ban than Chü tjch 

H ChI Minh dit trén biic cao phIa duâi gifta Dãng k' và Quc kS'  và each Dãng kS', 

Quôc k' 25-30cm. 

+ Ben phài phông chInh: Trên cüng là lô go Cong doàn Vit Nam (dat bAng hoc 

thp han cánh ngang cüa ngôi sao 5 cánh trén Quc ks'); ben duâi can gitta Iô gO: 

* Dông thii nht: DJ HQI/HQI NGHI (font chft cO chân vit hoa, in dam, màu 

dO); cách lô go Cong doàn Vit Nam 25-30cm. 

* DOng thtr hai: CONG DOAN BQ PHIN. . . ./TO CONG DOAN.... NHIM KY 

2023 - 2028 (font chU cO chân vit hoa, in dam, màu dO); 

* DOng di.xâi c1ing: Hãi PhOng, ngay...tháng...nam..., (font chO thu?mg, màu trLng 

hoc màu yang) 
*Tham  khão make!: 

- Di vâi Cong doàn bt phn: 

- Di vOi T Cong doàn trirc thuc: 
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Phit luc 3 

CHU'1NG TRiNH HOP PHIEN TH NHAT 

(DO! VOl CONG DOAN BQ PHN) 

1. Tuyên b 1 do, giâi thiu di biu. 

2. BAu Chü trI Hi nghj. Chiii trl Hi nghj tin hành: 

3. Thông qua chuang trinh Hi nghj. 

6. Báo cáo D an nhân su Chà tick PhO Chü tich. 

7. Hôi nghj thão !un ye các ni dung cüa D an nhân si.r và biu quyt thông qua. 

8. Phãt biu cüa dai  din BTV Cong doàn Trthing và länh dao  dan vj v cong tác 

nhân sij, các chtic danh khóa mOi. 

9. Hi nghj thirc hin cong tác giO'i thiu 1rng ci'r và d cir, ch& danh sách bu ci.r và t 

chirc bu các chfrc danh Chü tich, PhO Chü tjch COng doàn b phn. 

10. Bu Ban bAu cir, thành viên là üy vién BCH không có ten trong danh sách d ci'r, 

iirng ciir cüa mi lAn bAu va cO th luu nhim a các lAn bAu tip theo. 

11. Tin hành bAu cir. 

12. Chit tn I-Ii nghj tang k& Hi ngh. 

*Tham  kháo market: 
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Phii 1iic 4 

NGUYEN TAC, HNH THIYC BAU cU TiI DiI HQI (HQI NGHI) 

(TrIch Mz4c 8 Hu'&ng dän s 03/HD-TLD ngày 20/02/2020 

cüa Doàn Chu tjch Tong Lien doàn) 

1-IiJNGCU',fJECIX 

1. LYng cir 

- Doàn viên cong doàn là di biu ho.c không là dti biu chmnh thirc dr dti hi 

du CO quyn üng cr vào ban chp hành cong doàn. 

- Doàn vien cong doàn không là d?i  biu chInh thrc cüa di hi ü'ng ctr thI chm 

nMt truOc ngày khai mac  di hi 15 ngày lam vic, phài np h so' ilrng cr cho ban chip 

hành cp triu tp dti hi. H so irng cir gm có: don irng cCr; bàn khai l ljch cO xác 

nhn cüa co quan, don vi noi dang lam vic; ban nhn xét cüa cong doàn co sâ noi doàn 

viên sinh hott. Di vOi doàn viên là dâng viên phái cO kin cp ày clang noi doàn viên 

cong tác. 

- Doàn viên üng cir dai  biu di du dai hôi, hi nghj cOng doàn cap trên phãi là dai 

biu chInh thàc du dai  hôi, hi nghj. 

- Doàn viên là clang viên khi üng cir thijc hiên theo quy djnh cüa Diu l Dãng 

Cong san Vit Nam. 

2.EDcfr 

- Ban chip hành cong doàn cp triu tp dti hOi  cO quyn d ci ngui tham gia 

vào ban chAp hành khóa mâi, dai  biu di dix di hi cong doàn cAp trën và phãi cung cap 

1 ljch trIch ngang tl'rng ngu?yi. Danh sách d cà ngui tham gia BCH khOa mOi 

- Ngu?i dtrçic d ci:r d bAu di biu di du dai hi, hi nghj cOng doàn cAp trén phãi 

là dai biu chInh thirc cüa dai hôi, hi nghj. 

- Vic d cr va nhn d cü cüa doàn viên là dãng viên thirc hin theo quy djnh cüa 

Diu l Dàng Cong san Vit Nam. 

II- DANH SACH BAU cU 
- Doan chü tich dai hi, hôi nghj cO trách nhim tong hcip và báo cáo dày dü clanh 

sách d cà, irng cà, ngLr?Yi xin rUt khOi danh sách d cU, àng cü d dai  hi tháo lun, 

quyt djnh. 

- Danh sách bu CU' phài duçic dai  h5i, hi ngh biu quyt thông qua truâc khi 

thrc hin btu cir btng hInh thirc gio tay. 

III-PHIEU BAU cU 
1. Th thfrc cüa phiu bu cfr 
- Phiu in sn danh sách bu cu phái dy dU h9, ten, chirc vu, don vi cong tác cUa 

ngithi cO ten trong danh sách bâu cCr, xp theo thCr ti.r bang chU cái Ting Vit di vi 

toàn b danh sách bAu cü hoc theo khEi cong tác (cac khi cOng tác xp theo thà tir bang 

chü cãi Ting Vit). 
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- Phiu bu cir phãi duçic dOng du cüa BCH Cong doàn Trithng DH Hang hái 

Vit Narn i góc trái phIa trên. 

2. Phiêu bâu hqp 1 

- Là phiu bAu do ban bAu ci'r phát ra theo th thrc nêu tai  dim 1, Mic III. 

- Phiu bu dü hotc thiu s luqng üy viên ban chip hành dã duçic dai  hi, hi 

nghj biu quyt thông qua. 

3. Phiêu bãu không hçrp I 

- Phiu bAu cCr không dung the thirc duc nêu trong nguyen täc, th I bâu cci ccia 

ban bu cci va không do ban bu cci phát ra. 

- Phiu bu cci khOng dóng d.0 ccia BCFT Cong doàn Trung DH Hang hái Vit 

Nam theo quy djnh. 

- Phiêu gch ht ten trong danh sách bu cci. 

- Phiu bu thcia s6 hrçrng dä duçc dai  hi, hi nghj biu quyêt. 

- Phiu ghi ten ngui ngoài danh sách bu cci dã duçic di hi, hi nghj thông qua. 

- Phiu có dánh du riêng, hoc dung tcr hai màu mirc trâ len; phiu dung but chi 

dé bâu cci. 

- Phiu bj rách thi, nhàu nat. 

4. Kêt qua bâu ccr 

- Nguñ trcing cci phài cO so phiu bâu dtt qua rnt phn hai (1/2) so vài tng so 

phiu ban bâu cci thu ye. 

- TriRing hcip s ngui cO s phiu qua mt phn hai (1/2) nhiu hon s lucmg cn 

bu dã duoc dai hi, hi nghj biu quy&, thI ng11ii trcing cci dirçc thy theo thci t1r tir nguYi 

cO s6 phiu cao, dn nguô'i cO s phiu thp hon cho dn khi dci s lucing. 

- Trung hqp có nhiu ngu?i có s phiu qua mt phn hai (1/2) ngang nhau ma 

chi cn thy mt hoc mt s ngui cho dci s luqng cn bAu, thi dai  hi, hi nghj thâo 

lun và quyt djnh bu tip trong s nhctng ngithi cO s phiu ngang nhau d chçn ngu?i 

có s6 phiu cao hcrn, trong trung hçip nay không cAn phãi dat  s phiu bAu qua mt phAn 

hai (1/2) so vâi thng s phiu ban bAu cci thu v. Trung hp bAu LAn thci hai ma s phiu 

vn ngang nhau thI vic cO bAu na hay không do di hi, hi ngh quy& djnh. 

- Trung hQ'p s ngui cO so phiu qua rnt phAn hai (1/2) It hon s !ung cAn bAu, 

thI dai  hi, hi nghj thão 1un và quyt djnh hAu tip cho dci s hxçxng cAn bAu, hoc 

không bAu ma thy s6 Iuqng dà trcing cci (It hon s krçng di hi dã thông qua). Trung 

hçip dai hi quyt djnh bAu tip cho dci so 1isçng cAn bAu thI thrc hin quy trInh giYi thiu 

nhân sr mâi, không trcing viii danh sách d bAu cci truâc dO. 

- Trung hçp s phiu do ban bAu cci thu v nhiu hon s phiu do ban bAu cci 

phát ra, hotc phát hin phiu bAu cci không dung quy djnh, thi ban bAu cci phài báo cáo 

ngay vâi doàn chci tjch dai  hi, hi nghj d báo cáo dai  hi, hi nghj và th chcrc bAu iai• 

5. Mt s Iu'u khi kim phiêu: 
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+ Tru?ing hçp s phiu do Ban bAu cCr thu v nhiu hcn s6 phiêu do Ban bâu ci 

phát ra thI Ban bu cCr phãi báo ngay vài Doàn Chü tjch dai  hi dé báo cáo di hi và hüy 

kt qua bu cü d thrc hin bu 1i. 

+ NhU'ng trung hcip sau duçxc tInh là phiu không gch (di vOi phiu bAu in sin): 

gtch phIa duâi hoc phia trên hQ và ten; gich h9 và ten dm. không gch ten; gch chirc 

vit, don vj cong tác, khong gch hç và ten. 
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