
BÔ GIAO THÔNG VIN TAI CONG HOA XA HOI  CHU NGH!A VIT NAM 
TR1JONG OH HANG HA! VIT NAM Dc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

S j 45/DHHHVN-HDT Hái Phông, ngày  tt3  tháng 12 näm 2022 

HU'ONG DAN CONG TAC THAM ONH T(J TRiNH 
Các báo cáo, dir thão, d an cüa Hiu trirô'ng trinh Hi dng trurô'ng 

Thirc hin Quy ch lam vic cüa HOi  dng trix?mg ban hành theo Quyt djnh s 

1965/QD-HDT ngày 28/10/2020 cüa Hi dng tnrng Tru?ng Dai  hQc Hang hãi Vit 

Nam, d dam bão cht lu'ng và tin d th?i gian cUa cong tác thm djnh các t trInh 
cüa Hiu trithng trinh Hi ding tnxng, Thumg trirc Hi dng trueing huâng dn trInh 

tir, thU t11c trong cong tác thtm djnh các t?Y trInh, Cu th nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU CUA CONG TAC THAM DJNH TO TRINH 

1.1. Mic thch 

+ Nghien ciru, cho kin dánh giá d6i vâi nOi  dung tôr trInh nhu: sir cn thiêt, can 

cU pháp l; các ni dung cn lam rO; cac d xut chinh sUa, b sung; slgr phU hçp di vOi 
các quy ch, quy djnh hin hành. 

+ GiUp các thành viên Hi dng trm1ng Co kin xem xét, biu quyt, quyt djnh 
di vOi các ni dung t? trInh ti kS'  h9p Hi dng tru?mg. 

+ GiUp Thu?ing trirc Hi dng tmng xem xét quyt ctjnh ni dung cUa k' hQp. 

1.2. Yen câu 

+ T thm djnh do Thung trirc Hi dng trizing quyt djnh thành 1p có ti'ir 0 
thành viên tth len, trong do th tnx0ng hotc t phó là thành viên Hi dng tnrong. 

+ T thm djnh phãi trao d,i, thào lun vâi các dan vj tham mini xây dirng t trinh 
truâc khi glri báo cáo thm djnh v Thu?mg tr%rc Hi dng tming. 

+ Cong tác thm djnh cn dam bão tinh khoa h9c, khách quan, phU hçp vOi diu 
kin thirc th cUa Nhà trithng. 

II. TRINH TI, THU TVC  THAM D!NH TO TRINH 

2.1. Trinh tr t chUc cong tác thm djnh t& trInh 

+ T trming t thm djnh phân cong thành viên t nghien ciru tài lieu, yêu cu dan 

vj tham mini xây dirng t trinh cung cp, b sung tài lieu nu cn thit, tham vn kin 
cUa các dan vj, cá nhân có am hiu v ni dung t trInh hotc kháo sat thirc t di vOi 
các ni dung t? trInh. 

+ Sau khi tng hçcp kin tr các thành viên va các dan vi, cá nhân có lien quan, 
lãnh dao to thâm djnh trao dôi, tháo lun v&i các dan vi tham muu xây dirng th trinh 
hoc mi h9p di thoai nu thy cn thit. 
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Noi nhân: 
- DU, HDT, BGH; 
- Ban kim soát cOa HDT; 
- Các thành viên HDT; 
- Các dcm vi trong Truèng; 
- Luu: VT, HDT. 

+ T thm djnh di,r thão ni dung báo cáo thm djnh. Báo cáo thm djnh cn néu rO: 
tin trInh thtm djnh; các kin dã &rçYc các dcm vj tham miju xây d%rng t trinh tip thu 
chinh si'ra; các kin chua duçrc giái trInh tip thu; quan dim va phiiong an xir 1 (nu 
co) di vOi nhctng ni dung con có ' kin khác nhau. 

+ D? thão báo cáo thm djnh dixçic gri tâi các thành viên th thm djnh cho kin 

gOp , chinh si'ra và thng nMt thông qua d báo cáo Thuông trVc Hi dng trithng. 

2.2. Báo cáo kt qua thâm djnh 

Báo cáo thm djnh gi'ri v Thu?mg tr%rc Hi dng trueing trixc ngày khai mac  k' 
h9p It nht 06 ngày. 

Länh dto t thm djnh (là thành viên Hi dng trir?Yng) báo cáo kt qua tMm djnh 
tai phiën h9p Hi dng truYng. 

2.3. Kinh phI thm d111h 

Kinh phi cho thành viên t thm djnh và cho các hoat dng phitc vi cong tác thrn 
djnh thrc hin theo quy djnh chung cüa Nhà trithng. 

III. TO CHI5'C THUC HIN 

Trén dày là huOng dn trInh tr, thu tiic trong cong tác thm djnh các t trInh v các 

báo cáo, di,r thâo, d an cüa Hiu truâng trInh Hi dng trii&ng. Yêu cu các dn v và 
cá nhan lien quan nghiem tue thirc hin theo yeu cu cüa huâng dn nay. 

Huàng dn nay có hiu l%rc thirc hin k tr ngày k ban hành./_ 

ONG TRIJ'1NG 

T!CH 

PGS.TS. Ngu n Khàc Khiêm 
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