
B() GIAO THÔNG ViN TAI CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
TRIf(NG PH IIANG HAT V[T NAM Dc 1p - Tr do - Hmnh phüc 

S: ,IGW /QD-DHHHVN-TDKT Hal Phông, ngày ,'/5 tháng 8 nàm 2022 

QUYET DJNH 

V vic khen thurng trong dqt thi tlua tir 01/4 den 02/9/2022 
Chão mtrng ngày 19/8 và Quoc khánh 02/9/2022 

lIEU TRL'ONG TRU'NG PAl HQC HANG HA! VIT NAM 

Can cz' Quyé't dinh so' 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cza H1$i dng tru'&ng 
Tru'diig Dgi hQc Hang hal Vit Nam ye viêc ban hành Quy chê TO chtc và hogt dng 
ci'ia Trithng Dqi hQc Hang hái Viçt Nam, 

Can cü' Quyet djnh soX  1 756/QD-DHHHVN ngày 29/9/2017 cia Hiçu trzthng 
Tru'àng Dgi hQc Hang hal Vit Nam ye vic ban hành Quy chê chi tiêu ni b Tru'dng 
Dgi hQc Hang hái Vit Nam; 

Can c Quyê't djnh sO' 1619/QD-DHHHVN-TDKT, ngày 15/8/2022 cia Hiu 
trwO'ng Trw&ng Dgi hQc Hang hal Vit Nam ye viçc tang  Danh hiçu thi dua nàm hQc 
2021-2022; 

Theo d nghj clia Thu'&ng try'c Thi dua, khen thu'&ng. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Biêu throng và khen thu&ng các Ca nhân dâ có thành tIch trong dgt thi 
dna tü 01/4/2022 den 02/9/2022, cii the nhu sau: 

a) Xp loai dcm vj, Ca nhân dçit thi dua nhu sau: 

- Dan vj dtt danh hiu Tp th LDXS nàm h9c 2021-2022 duçc xp 1oi A (90% 
Ca nhân xêp loai A; 10% Ca nhn xêp loai B); 

- Dan vj dt danh hiu Tp th LDTT nãm hpc 2021-2022 duçic xêp 1oi B (70% 
Ca nhân xêp loai A; 30% Ca nhn xêp loai B); 

- Các trumg hçp khác: KMi Dan Dãng và Tàu hun 1uyn VMU Vit - Han 
xêp loai A. 

b) Müc thuóng di v61 cá nhân duçic xp 1oti nhu sau: 

- Loi A: 1.000.000 d/nguài; 

- Loti B: 500.000 d/nguñ. 

c) Ca nhan nghi hixu, di cong tác, nghi tr the trong thai gian tr 01/4/2022 dn 
11/7/2022; cá nhân mói k hçp dông, di tàu, h9c nuc ngoài ye Truimg cong tác kê 
tr ngày 22/5/2022 (khong thuc din n8u trn) và cá nhân k hçp dOng xác djnh 
thii hn 11 tháng vâi Trutmg dugc tang qua theo mirc: 200.000 d/ngui; 

d) Dan vj tr hch toán do don vj tir chi thrning; 



d) Ban Bão v trIch thu&ng theo Quyt dnh s 787/QfJ-DHIHHVN ngày 
26/4/2016 cUa Hiu tru&ng Trueing Dui h9c Hang hâi Vit Nam. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Trueing các phOng: TC-HC, KH-TC; Thu?ng trirc TD-KT; Thii truó'ng các &m 
v va cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành quyêt djnh nay./ 

Noi nhIn: 
-NhuDiêu2; 

Luu: VT, TC-HC, TD-KT. 
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