
            

                       

BO GIAO THÔNG VIN TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
TRifONG BH HANG HA! VIT NAM Dc 1p —  Ti do — Hnh phüc

S&  A8  /QD-DHHHVN Háiphdng, ngày 1 tháng 01 nàm 2022

QUYET B!NH
V/v cong b cOng khai di toán ngân sách nãm 2022 cüa

Trirô'ng Bi hçc Hang hãi Vit Nam

HIU TRU'OG TRUONG BA! HQC HANG HAl VIT NAM

Can cii' Quyê't dinh so' 1 756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia Ht5i dng trithng Trzthng
DQI hQc Hang hái Vit Nain v vic ban hành Quy ché' T cht't'c và hoçt di5ng cza Tru'&ng
DQi hQc Hang hal Viçt Nam;

Can cii' Thông tu sd 61/2017/TTBTC ngày 15/6/2017 cia Bó Tài chInh hu'O'ng dan
thzcc hiçn cong khai ngán sách dO'i vó'i dan vj dl! toán ngOn sdch, các tá chi'rc du'rc ngán

sách nhà nithc ho trçl; Thông tu' so' 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cza Bó Tat chInh tha

ddi, b sung mt sO' diu cia Thông tie sO 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017;

Can c Quye't djnh sO' 2223/QD-BGTVT ngày 2 7/12/2021 cüa Bó Giao thông vçn tat

v vic giao c4e  toán thu, chi NSNN nãm 2022; Quyé't djnh sO' 2256/QD-BGTVT ngày

29/12/2021, Quyet dinh so' 2275/QD-BGTVT ngày 30/12/2021, Quye't d/nh sO' 2287/QD-
BGTVT ngày 30/12/2021, Quyé't dinh sd 2316/QD-BGTVT ngày 31/12/2021 cia Bó Giao
thông vgn tái v vic giao die toOn chi NSNN nám 2022

Theo d nghj cza Tru'O'ngphOng Ké hoich Tài chInh.

QUYET B!NH:

Biêu 1. Cong b cong khai s 1iu dix toán ngân sách näm 2022 cüa Trung Di hçc
Hang Hái Vit Narn (theo biu dInh kern).

Biêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k.

Biu 3. Truâng các phOng: TCHC, KHTC; Thu truâng các dan vj Va C nhân CO lien
quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!.  37,/

Noi nlzân:
- Nhu' diêu 3;
- BGH, HDT;
- Bô GTVT (d b/cáo);
- Lu'u: VT, KHTC



Biu 2 
Dan vi: TRUNG DAI HQC HANG HA! VIT NAM 

Chirang: 021 
DI)' TOAN THU, CHI NGAN SACH NHA NIJ'OC NAM 2022 

(Kern theo Quyê't djnh so' ,4'2  /QD- DHHHVNngày  2cf  /01/2022 ctha Trzthng DH Hang hOi Vit Narn) 

Dvt: Triêu don 

So 
TT 

,. 
Noi dung 

Dtrtoán 
dtr'c giao 

1 2 3 

A TOng s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 

I S thu phi, 1 phi 80 
1 LphI 
2 Phi 80 

Phi khác 80 
+ PhI sOt hczch cd'p chOng nhn khO nOng chuyën mOn thuye2n trithng, mOy tru&ng 80 

II Chi tfr ngun thu phi thrçrc dê 1i 48 
1 Chi sir nghip giáo diic, dào to vä dy ngh 48 
a Kinh phi nhim v thuô'ng xuyên 48 
b Kinh phi nhim vii khong thu'O'ng xuyên 

2 Chi quãn 1 hành chInh 
a Kinh phi thi,rc hin ch dQ tir chü 

b Kinh phi không thc hin ch d tir chü 

III S phi, 1 phi np ngân säch nhà nurc (1) 32 
1 LphI 
2 Phi 32 

Phi khác 32 

+ Phi sOt hçzch cd'p cht'ng nhçn khO nOng chuyCn mOn thuyen truOng may trzthng 32 

B Dir toán chi ngân sách nhà ntrirc 38.928 
I NguOn ngân sách trong ntrót 38.928 
1 Chi quãn L hãnh chinh 

1.1 Kinh phi thrc hin ch d tr chü 
1.2 Kinh phi không thrc hin ch dO ti,r chü 
2 Chi sy nghip khoa hc và cong ngh (100-101) 3.884,1 

2.1 Kinh phi thi,rc hin nhim vy khoa h9c cong ngh 3.884,1 

- Nhiç'rn vz khoa hQc cOng ngh cO'p quO'c gia 
- Nhiç'rn v khoa hQc cOng ngh cap Bó 3.884,1 

* Nhicrn vi chuyen tiêp 929,1 

Nghiên ciru giái pháp irng dung và ch t?o  mô hInh dê chn song né.i bang các khi hp be 

tong rang lien k& mm cho các cãng bin Vit Nam 
210 0 

Nghiên ciru xây di,rng chuong trinh tr dOng hóa tinh toán hiu s man niióc ti uu trong khai 

thác cho nhóm tàu bin Vit Nam có tr9ng tãi c0 12.500 tn nhm tit kim nhiên 1iu tiOu thi,i 
157 5 

Nghien ciru thit k, ch tao  h thng diu khin tr dng cho tram phát din chinh tàu thiiy 157,5 

Nghiên ciru thit k vá ch tao bO diu khin cho dng ca din mOt  chiu không chi than 

dung trên các phuang tin cong sut nhO 
157 5 

Nghiên ciru thit k& ch tao  và thir nghim bO diu khin thich nghi mng na ron cho cOng 

trVc sir ding trong các nhà may dáng tàu 
50 0 

Nghien ciru, ti uu thit k và ch t?o  h thng din näng Iixcrng mt trôi si:r dung tn tu nhân 

tao, irng dvng  cho tàu 4n tãi, tàu khách duOng thñy nOi  dja 
56 6 

Nghien ciru thit k ch tao  mô hInh Robot bc xp hang hóa nhm nâng cao näng 1rc dào 
tao nhan 1rc ngành tir dQng hOa tai  TruOng Di hc I-lang hâi Vit Nam 

140 0 

* Nhirn vi rn&rnài 2.955,0 

Nghien ciru thit k& ch tao  h thng diu khin và kim soát thai d.0 trOn tàu du 400,0 

Xây drng mô hInh h thong do luing da kOnh, giám sat và cãnh báo nng dO khI dO-hal  vut 

qua nguOng cho phép trên các tàu dAu 
300 0 

Nghiên ciru irng dung cong ngh thông tin d nâng cao näng li,rc vn thai thñy nOi  dja, 41 

di,ing cho hành lang s 1 Hal PhOng - Quang Ninh - Ha NOi 
230 0 



So 
TI 

. 
No dung 

Du'toän 
thrçrc giao 

Nghien ci:ru xây dyng phn mm do tin hiu Acoustic Emission len ti 1MHz da kénh trên 
dng ca diesel tàu thüy 

375 0 

Nghiên cCru irng dyng cong ngh mô phóng thyc th áo (VR) trong hun Iuyn k5 nãng thông 
tin lien lac  dôi vâi may VHF cm tay cho thuyn vien Vit Nam 

250 0 

Nghien ciru thiêt k ch tao  h thng diu khin giao thông thông minh cho tàu thUy trên ca 
so' rng dyng tn tu nhân tao  trong xcr l' d lieu Ion tir RADAR/AIS nhm tang crng bão 
dam an toàn hang hãi (4) 

700,0 

Nghiên ciru rng dyng cong ngh Lidar và trI tu nhân tao  phát trin h thng thu thp, tái 1p 
mô hinh ban do so va dánh giá tInh trang giao thông thüy nhm nâng cao an toàn giao thông 
trên tuyn thüy ni dja tai  Vit Nam, thi dim khu vyc phia Bc (5) 

700,0 

- Nhiêm vy khoa hQc cong ngh cãp ccr sá 
2.2 Kinh phi nhim vii thi.thng xuyên theo chi:rc nãng 
2.3 Kinh phi nhim vy khOng thuOng xuyen 
3 Chi sty nghip giáo dic, dào to vã dy ngh 31.444 

3.1 Kinh phi nhim vy thuOiig xuyên 
3.2 Kinh phi nhim vy không thuo'ng xuyên (070-081) 3 1.444 

SCra chtra nba CS 3.24 1 
SCra chUa nhà A4 3.428 
SCra chtra H huân luyn An toàn c ban 2.526 
SCrachiianhàCl0 3.163 
Trang bj h thng cong ngh thông tin Khu A - Giai doan 2 (2) 5.082 
Kinh phi thyc hin chinh sách ni trü di vO h9c sinh, sinh viên h9c cao dAng, trung cAp 161 
Kinh phi h tra chi phi hoc tap dôi voi sinh viên Ia ngi.roi dan toe thiêu so 62 
Kinh phi thyc hin chInh sách min, giãm hpc phi vã h tr? chi phi hçc tp 13.78 1 

4 Chi siy nghip y t, dan s vä gia dinh 
5 Chibãodãmxãhôi -- 

5.1 Kinh phi nhim vy thuo'ng xuyên 
5.2 Kinh phi nhim vy khong thuo'ng xuyên 
6 Chi hoit dông kinh tê 400 

6.1 Kinh phi nhim vy thuo'ng xuyên 
6.2 Kinh phi nhim vy không thi.rO'ng xuyen (280-33 8) 400 

Tuyên truyên, phô biên pháp lut ye ATGT cho can b, hçc sinh, sinh viên (3) 400 
7 Chi sr nghip bão ye môi trtr?Yng 3.200 

7.1 Kinh phi nhim vy thuOng xuyên 
7.2 Kinh phi nhim vy không th.rOng xuyên 3.200 

7.2.1 Thyc hin nhim vçi bão v môi trithng ( Loi 250-Khoãn 278) 3.200 
* Nhicm vy chuyen ti'p 1.100 

Dánh giá ãnh hi.rOng cCia hot dng càng biAn khu vçrc Bc Trung B, Nam Trung BO và dng 
bang sOng Ccru Long dAn môi truäng 

1100 

* Màm&i 2.100 
Dánh giá, phân vCing rOi ro 0 nhirn mOi tri.ro'ng do hoat dng hang hãi trong vng ni.ràc cãng 
biAn Thanh Hóa, Ngh An, Ha Tinh 

700 

Kháo sat, dãnh giá hin trng phát thai black carbon tCr hoat dng tàu bien tai  các v11ng nuóc 
câng biAn d.c bit vâ dA xuAt các giãi pháp kiAm soát. 

700 

Kháo sat, dánh giá và xay dyng mô hlnh xcr l nuàc day tãu nhim dâu bang 4t lieu nano 
thAm hOt dAu; thi diAm áp dyng cho phuong tin thciy ni dja hot dng tai  khu vyc Hâi Phong 

700 

8 Chi str nghip van hóa thông tin 
9 Chi sty nghip phát thanh, truyn hInh, thông tAn 
10 Chi sty nghip thA duc thA thao 
II Nguôn von vin trq 
III Nguôn vay ncr ntró'c ngoài 

Gui chá:  
(1) Bao gm sO' nôp NSNN theo chê' d5 và s nc3p kinh phi tièt kim chi theo quy dinh tçzi dkm c, khoán 2, Dieu 

2, Quyë't djnh sO' 204 7/QD- TTg ngày 03/12/2021 cüa Thu trcOiig ChInh phu 



• s6 
TT 

N()i dung 
Dirtoán 

thr'c giao 

   

(2) Viçc mua sam tài san phái theo chng tiêu chuãn, ctnh ni&c dâ dwc ca quan có thorn quyn ban hành 

(3) P.CTSV 1p dtr toOn chi tiet kinh phi chi dOrn bOo ATGT bOo cáo BGH trinh ca quan có thO'm quyn phé 
duyt theo dOng quy djnh, trOnh triing lqT'p  v&i nguo'n kinh phi khác 

(4,5) Nhirn vi KJJCN cO'p Bó thsc hin Chwmg trInh khoa hQc và cong ngh trQng dié'm cap B "Nghién thu, 
phOt trin và &ng dyng khoa hQc va cOng ngh tang ctthng bOo dOm an toàn giao thông giai doQn 202 1- 
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