
BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU1NG OH HANG HAl VIT NAM Dc 1p -  Tr do - Hnh phüc  

S4641/TB-DHHHVN-HDT Hái Phông, ngày  06  tháng 12 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Cong tác chuân bj cho K)' hQp Hi dng trtrô'ng qu I nám 2023 

Kinh gi:ri: 
- Các thành viên Hi dng tru?mg; 
- Các don vj trong toàn Trixô'ng. 

Can cir K hoach cong tác näm 2023 s6 1389/KH-HDT ban hành ngày 19/10/2022, 

Hi &ng tnr&ng thông báo chun bj t chrc ki h9p dnh k qu I näm 2023, c11 th nhu 

sau: 

1. THI GIAN, DIA DIEM 

- Thii gian: 1/2 ngày, d? kin tr 08h00' ngày Thir Ba, 10/01/2023. 

- Dja dim: PhOng hQp 3.2 - Nhà Al khu Hiu b - 484 Lch Tray, Hãi PhOng 

2. NQI DUNG KY HQP (dir kiln) 

2.1. Xem xét cho kin di vâi các báo cáo, dix tháo cüa Thuing tr%rc HDT: 

- Báo cáo kt qua các k' h9p Thung trirc HDT. 

- Báo cáo thng kt cOng tác näm 2022 cüa Ban kim soát. 

- K hoch rà soát Quy ch T chirc và hott dng cüa Trrnmg Dü h9c Hang hãi 

Vit Nam và Quy ch lam vic cUa Hi dng triiông Dui h9c Hang hãi Vit Nam nhim 

k 2020-2025. 

2.2. Xem xét cho kin, thông qua, phê duyt... d6i vri các t? trInh, báo cáo cüa 

Hiu trithng: 

- Xem xét cho kin v phiwng an tuyn sinh näm 2023 di vâi bic dai  h9c, sau 

di h9c và dào tto ngh. 

- Rà soát, xem xét báo cáo vj tn vic lam; phê duyt s lucmg lao dng, k hotch 

tuyn diing nàm 2023. 

2.3. Kim dim, dánh giá, xp 1oti chtt 1uçmg tp th Hi dông trueing và viên 

chic thuc thm quyn dánh giá cüa HOi  dng tnthng 

- Báo cáo tng kt cOng tác näm 2022 cüa Hi dng truYng. 

- Kim dim, dánh giá, xp loai chat hrcmg tp th Hi dng truOng. 

- Kim dim, dánh giá, xp loti cht 1ucng d& vói Chü tjch Hi dng trix?mg, Phó 

Chü tich Hi dng tru?ing, Hiu trueing, các Phó Hiu tnthng và K toán tru&ng. 

2.4. Các vn d khác theo d xut cüa Chü tjch HDT va Thrng tnrc HDT. 
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3. CONG TAC CHUAN B! 

3.1. Th.rô'ng trirc Hi dông trirnig 

- Chi dio chun bj d? thão ni dung cña ki h9p; t chfrc xem xét, thm djnh các 

Mo cáo, t trinh cüa Hiu tnr&ng; xem xét quy& djnh ni dung chInh thiirc cüa ki h9p 

và rathong báo triu ttp k hcp; báo cáo m%Jc 2.1, mic 2.3 Va CáC nOi  dung thuc thm 

quyên. 

- Kim tra, don dc cong tác chun bj k hçp theo tin d yêu cu. 

- Chñ dng ntm tinh hInh, tip thu kin cüa các dcm vj thuc và trirc thuc 

Tru&ng, can b, viên chrc, ngithi lao dng va h9c viên d báo cáo, d xutt tti ki h9p. 

3.2. Hiu trurng 

- Chi dto các Phó Hiu triràng, các dn v, cá nhân có lien quan chun bj các Ti 

trinh i cac miic 2.2 và tãi lieu kern theo T trinh nhu báo cáo, d an, d thão... (nu co) 

gi:ri v Thu?mg trrc Hi dèng trrnmg, darn bão các yêu cu sau: 

• Ni dung tY trInh phãi khái quát duçc cc sâ th%rc hin (sir cn thi&, co sâ pháp 

lv...), ni dung chInh, tin trInh th?c hin. VOi nhüng vic có t chiirc ly kin gop 

phãi kern theo ban tng hçip tip thu kin. 

• T trinh, các tài lieu kern theo (nu có) có chü k trrc tip cüa Hiu tnr&ng, 

duçc dong du Trumg và gui v Hi dng trung trtrórc 17h00' ngày 26/12/2022. 

- Chi dao  dam bão ca sâ vt chat và các diu kin cn thit phiic vi,i k' h9p. 

3.3. Các ban, t cong tác thuc Hi dng tru*ng 

- Phi hç'p vâi Thu k Hi dng trithng chun bj ni dung k h9p; trin khai thm 

dnh các báo cáo, t trInh... và d9c báo cáo thm djnh tti k' hçp theo k hoach. 

- Các t thm djnh thirc hin cong tác thrn djnh theo quy djnh và giri báo cáo kt 

qua thrn djnh cho Thu?mg trijc HDT tru*c llhOO' ngày 03/01/2023 d Thu?mg trirc 
HDT xem xét quyt djnh ni dung ki h9p. 

3.4. Thu k Hi dng trirô'ng 

- Don dc cOng tác chun bj ni dung, tài lieu k' hop; dix thão thông báo triu tp 

k hop, trInh k vã trin khai dn các thành viên HDT tur ngày 04/01/2023; chun bj co 
sâ vt chit, kinh phi và các diu kin khác cho ki h9p và các dai  biu tham d. 

- T chüc ghi biên ban k h9p, dr thão các nghj quyt, thông tin v k' hçp trên 

trang din tu cua Tru?ng và gui các c quan thông tn, báo chI. 

3.5. Các thãnh viên Hi dông trurong 

- Các thành viên Hi dng trumg cn chü dng nghiên ciru tài lieu, bé tn thi gian 

tham dir ki h9p, tham gia và dOng gOp kin vâi T thm djnh (nu cO yëu cAu) và 

kin trirc tip ti ki hçp, gOp phn nâng cao chat luçmg hoat dng cUa Hi dng trung. 



Noi nhân: 
- DU, HDT, BGH; 
- Nhu' trên; 
- Luu: VT, HDT. 
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- Tnxng hçp thành viên Hi dng tnr?ng không th tham d? k hop, phãi báo cáo 

trrc tip vâi Chü tjch Hi dng tnrng truâc k' hop, dng thi g11i các kin gop v 

Thi.r k Hi dng tnnng truâc ngày khai mtc ki hçp it nht 01 ngày d tp hçip, báo 

cáo H)i dng tnr?ng. 

3.6. Các don vj thuôc và tru'c thuôc Trirô'ng 

- Tham gia cong tác chun bj và t chirc ki hp theo phân công, yeu cu cUa Hiu 

tnthng và Thuing tr?c HDT. 

- Länli do các don vj, các cá nhãn có lien quan thuc Tris?mg (không phài là thành 

viên HDT) có th duçic m?i tham d,r và cO kin tai ki  hop theo d ngh cüa Thung 

trirc HDT. 

D nghj các don vj và cá nhân cO lien quan phi hçp thirc hin./ 

PGS. TS. Nguy i Khác Khiêm 
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