
BO GIAO THÔNG VJN TAI CONG HOA xA HO!  CHU NGHIIA VIT NAM 
TRUNG DH HANG HAl VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

Só:M'3G  /QD-DHHHVN-TCHC Hái Phông, ngày tháng  a'  näm 2022 

QUYET DJNH 
ye vic quy djnh tm thôi ch d cIi vói giãng vien, 

thuyên viên vä sinh viên tham gia hott dng dào tto, huân 1uyn 
trên Tàu huân 1uyn VMU Vit - Han 

HIU TRUNG TRUUNG DAI HOC HANG HA! VIT NAM 

Can ct Quyet djnh so' 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia H5idng 
truàng Trzthng Dgi hQc Hang hái Vit Nam ye vic Ban hành Quy chê To chic 
và hogt d5ng cla Trzthng Dgi hQc Hang hái Vit Nam, 

Can ct' Quyet djnh so' 1836/QD-DHHHVN-TGHC ngày 13/10/2020cza 
Hiu trwOng Trw&ng Dgi hQc Hang hái Vit Nam ye vic xep lu'o'ng, phy cap và 
chi Ira tién an cho thuyên viên Tàu huán luyn VMU Vit - Han thu5c Tru'àng 
Dgi hQc Hang hái Vit Nam, 

àn ci Thông báo so' 22/TB-DHHHJ7N-DT ngày 07/01/2021 cIa Hiu 
trwO'ng Trzthng £)gi hQc Hang hái Vit Nam két lun cuc hQp tO chi,'c dào tao và 
huân luyn trén Thu hudn luyn VMU Viêt - Han; 

Vn dyng mi'c chi thcc tap, thu'c hành trên Tàu huá'n luyn Sao Bio'n quy 
djnh tgi Quy ché Clii tiêu ni b5 ban hành kern theo Quyet djnh sO 175 6/QD-
DHHI-JVN ngày 29/9/2017 cia Triethig Dgi hQc Hang hái Viçt Nam; 

Xét d nghj tgi TO' trinh ngày 18/7/2022 cia Trung tOrn HuO'n luyn thuyn viên 
ye vic chi ira die d(5 dOi vO'i giáng viên, thuyên viên tharn gia hogt d5ng dào tgo, 
hudn luyn sinh viên lrên Tàu huOn luyn VMU Vit - Han và tInh hInh thiec té; 

Theo d nghj cüa TrzthngphOng To' chic - Hành chInh. 

QUYET IMNH: 
Diu 1. Ban hành Quy djnh tam  thai ch d di vi giáng viên, thuyn viên 

và sinh viên tham gia hoat dng dào tao,  huân 1uyn trên Tàu huân 1uyn VMU 
Vit - Han thuc Tru?ing Dai  h9c Hang hái Vit Nam (co Phii 1iic kern theo). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k vâ thay th cho Quyêt dnh 
so 155/QD-DHHHVN-TCHC ngày 22/01/2021 và Thông báo so 109/TB-
DHHHVN ngày 25/01/2021 cüa Hiu tru&ng Tnnmg Dai  h9c Hang hâi Vit Nam. 

Trung các phông: TC-HC, KH-TC, DT; Giám doe Trung tam HLTV; 
Thu trithng các do'n vj, cá nhân có lien quan thuc Truè'ng DHiI-ll-WN và thuyên 
viên Tàu huân 1uyn VMU Vit - Han chju trách nhirn j..hãnh Quyêt dpih này./.. 

Noi n/i In: 
- Nhix Diêu 2; 
- Liru: VT, TC-HC. 



PHU LUC 

V ch d thi vOi giãng viên, thuyn viên và sinh viên tham gia hott dng 
dão tao,  huân 1uyn trên Tan huân 1uyn VMU Vit - Han 

(Kern theo Quylt djnh s /QD-DHHHVN-TCHC ngày M / <F /2022 cia 
Hiçu tru'àng Trir'mg Dgi hQc Hang hal Vit Narn) 

STT Ni dung Co' s& tinh toán Mñ'c h trçr Ghi chü 

Giãng viên giãng dy 
12 thuyêt cho sinh viên 
h dai  h9c trên tàu. 

Theo thai khOa 
biêu giãng dy 
trên tàu. 

a) H tr? hoat dng giãng 
day sinh viên trên tàu miirc: 
120.000d/ngay/nguai. 

Phông Dào 
tao xác nhân 
thai gian 
giáng dy 
thuc t. 

b) H trçi kinh phi di lai,  len 
xuông tàu müc: 500.000dl 
01 h9c phân. 

c) H trçx tin an b.ng müc 
tiên an cña thuyên viên trên 
tàu. 

Trung tam 
HLTV lam thu 
tue thanh toán 
vói Tnthng. 

2 S5 quan tham gia huó'ng 
dn huân luyn, thixc tp 
và qun 1)' sinh viên, 
h9c vlên tren tau. 
(06 ngi gôm: 03 S 
quan boong, 03 S5 quan 
may). 

Theo: 
- Quyt djnh cir 
sinh viên di hu.n 
Iuyn, thrc tp 
trên tàu; 
- Danh sách dim 
códâydUchük. 

H trçx mirc: 
120.000d/ngay/nguai 
('Theo sá tin chi trong QuyeXt  

dinh cit sinh viên di thiec tap, 
hucn luyn trên tàu dziqc quy 
do2i ra ngày thcc tê). 

PhOng Dào 
t?o xác nhn. 

oc 
HAl 

3 Cp duOng (COOK) khi 
phuc vçi cap dumg trên 
tâu trong cing mt thai 
dim có tong so trên 20 
sinh vien h dai  hçc 
dixgc cir xuông tàu dào 
tao, huân luyn, thirc tp 
tr 01 tháng tra len. 

Theo Quyt djnh 
cir sinh vien h 
dai  h9c di dào tao,  
huân 1uyn, thirc 
tp trên tàu. 

H trçi kinh phi cong vic 
cap dirang cho chirc danh 
Cap dixang (COOK) mirc: 
1.502.000 VND/tháng!ngtxèi 
(chi trá theo Bang chám 
cong ho trçr cap dzthng cho 
sinh viên trên tàu). 

— 

4 Dua don sinh viên h 
dai hçc len xuông tàu 
tir du kSi  và kt thUc 
ki h9c (01 luçit di và 
01 h19't ye). 

Theo s chuyn di 
thirc tê dra trên: 
- s 1ung sinh 
viên trong Quyêt 
djnh cir di dào tao, 
hu.n luyn, th?c 
tp trên tàu. 
- Hóa dcin thuê Xe. 

H trV kinh phi theo chuyn 
di thirc tê duçc duyt. 

Trung tam 
HLTV lam thU 
tac thanh toán 
vO'i Tnrang. 

Lu'u j: Bang chO'm cOng h6 trçl cá'p du'O'ng cho sinh vien trên Tàu huá'n luyn VMU Vit - Han 
do Thuyên trithng lap, dtrçxc Giárn dOc Trung tarn Huân luyn thuyên viên xác nhan,  giti ye 
Trithng dé thanh toán cling lcj) 1 wing hang tháng./. 
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