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Sé: 1544 /DHHHVN-TCHC Hal Phóng, ngày 21 tháng 11 nám 2022 

V/v nghiêm tue thirc hin chi do eia 
Hiu tnring doi vi các hoat  dng cüa 
Nba trnông. 

Kinh gi:ri: Thu trung các don v trong toàn Trueing. 

Trong qua trInh trin khai cong tác bInh xét danh hiu thi dua, khen 
thu&ng näm h9c 2021-2022, mt so don vj và Ca nhan dã khOng thirc hin giâi 
trmnh hoc giái trInh không chInh xác vic thiêu khôi luçmg cüa nàm h9c. VI vy, 
ngày 23/8/2022 Nhà tnrng dà có Cong van so 1017/DI-ll-IHVN-TDKT ye vic 

cao trách nhim cña thu trithng don v trong vic thirc hin chi do cüa Hiu 
trithng ye cOng tác thi dna, khen thurng ti don vj. 

Mc dü vy, khi thanh toán khi 1ugng vugt gR näm h9c 2021-2022 vn 
ton ti vic mt so giãng viên không thgrc hin giài trInh do thiêu khôi lugng 
hotc kê khai khôi luçmg thiêu chInh xác tru1ic do. Dê kjp th?yi thanh toán khOi 
lucmg giàng dy näm h9c 2021-2022, Nhà tri..thng dã có Cong vAn sO 
1423/DHIHHVN-TCHC ngày 27/10/2022 ye vic giAi trInh dôi vi giáng viên thiêu 
khôi 1uçrng A và B nAm h9c 2021-2022. Tuy nhiên, yêu câu cüa Hiu trithng ye 
vic giâi trInh van chua duac thrc hin nghiêm tüc, mt sO don vj và Ca nhân 
vn không th?c hin giài trInh hoc giài trInh muon. 

Hiu trithng yêu cu thu triiOng các don vj và Ca nhân nghiêm tuc rut kinh 
nghim, dê cao trách nhim trong vic triên khai thirc hin các vAn bàn chi do 
cüa Nba tmèng, không dê xAy ra các v, vic tuong tir./. j 

Noi n/tIn: 

- Nhix trên; 
- Luu: VT, TC-HC. 
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