
BO GIAO THÔNG VIN TAT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DH HANG hAl VIT NAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S&  251QD-DHHHVN Háiphông, ngày  ! tháng 12 nàm 2021 

QUYET D!NH 
V vic cong ho cong khai di toán ngân sách näm 2021 cña 

Tru'ông Di h9c Hang hãi Vit Nam — lan 4 

HIU TRIJ%NG TRIYNG DAI HQC HANG HA! VIET NAM 

Can cz Quyê't djnh so' 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia Hai  dng Truàng 

Dcii hQc Hang hái Vit Nam v vic bcin hành Quy ché' T chi'cc và hoçtt dQng cia 

Tru'O'ng Di hQc Hang hOi Vit Nam, 

Can ci' Thông tu' s 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cia Bó Tài chinh htcó'ng 

dá'n thzcc hiçn cong khai ngdn sách dO'i vO'i do'n vj dy' toán ngân sách, các tá chik du'çrc 

ngán sách nhà nzthc hS' trcl, Thông tic so' 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cza Bó Tài 

chinh sica ddi, b sung mQt s diit cia Thông tic s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, 

Can cz'c Quyê't djnh sO' 2465/QD-BGTVT ngày 29/12/2020 cza Bó Giao thông 

van tái v viçc giao dzc toán thu, chi NSNN näm 2021; Quyê't djnh sá 2491/QD-BGTVT 

ngày 30/12/2020, Quyet djnh sO' 2492/QD-BGTVT ngày 30/12/2020, Quyet ti/nh so' 

2522/QD-BGTVT ngày 3 0/12/2020 cia Bó Giao thông van  tái v vic giao dic toán chi 

NSNN näm 2021, Quyê't ti/nh sO' 2559/QD-BGTVT ngày 31/12/2021 cia Bç5 Giao 

thông van  tái v vic giao dc toán chi kinh phi sc nghip khoa hQc và cong ngh tIc 

NSNNnám 2021, Quyê't ti/nh so' 768/QD-BGTVTngày 28/04/2021 cia B5 Giao thông 

van tái v vic giao dic toán thu, chi ngán sách nhà nzthc nám 2021, Quyê't ti/nh so' 

1572/QD-BGTVT ngày 25/8/2021 cia B Giao thông van  tái v vic tié't kim chi 

thu'O'ng xuyên nám 2021 theo Nghj quyê't so' 58/NQ-GP ngày 08/6/2021 cia Chinh phi; 

Quyê't ti/nh sO' 21 74/QD-BGTVT ngày 20/12/202 1 cia B Giao thông van  tái v vic 

giao dii' toán thu, chi NSNN näm 2021; 

Theo d ngh/ cia Trzthngphông Ké' hoçich - Tai chinh. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cong b cong khai s 1iu d? toãn ngân sách nm 2021 cüa Trung Dti 
hyc Hang Hãi Vit Narn (theo biu dInh kern). 

Diéu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k. 



Diêu 3. Truàng các phOng: TCHC, KHTC; Thu truâng các don vj và eá nhân 

có lien quan chju trách nhim thi hânh quy& djnh nãy./.  d/ 

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



Biu 2 
Don vi: TRU'O'NG DI HQC HANG HAL VIIT NAM 

Chuong: 021 
DIJ TOAN THU, CHI NGAN SACH NHA NIXOC NAM 2021 

(Kern theo Quyê't djnh sá  2i?/QD-  DHHHVN ngày  3/  /12/202 1 cia Trwô'ng DH Hang hái Vit Narn) 

Dvt: Triéu dn 
s 

TT 
• 

Noi dung 
Dtrtoán 

thrçrc giao 
1 2 3 

A Tng s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 
I S thu phi, 1 phi 132 
1 Lphi 
2 Phi 132 

Phi khác 132 
+ PhI sat hich cá'p ch&ng nhán khá náng chuyên mon thuyn trithng, may tnthng 132 
II Chi tfr ngun thu phi dtrçc d lai 118,8 
1 Chi sr nghip giáo dc, dIm tao  vä dy nghê 118,8 
a Kinh phi nhim vi thumg xuyên 118,8 
b Kinh phi nhim vii không thi.rông xuyên 
2 Chi quãn I hành chInh 
a Kinh phi thirc hin ch dO ti,r chü 
b Kinh phi thông thrc hin ch dO ti,r chü 

III S phi, 1 phi np ngân sách nhà nwàc 13,2 
1 Lphi 
2 Phi 13,2 

PhI khác 13,2 
+ PhI sat hçich cdp chthig nhçn khO nOng chuyën mOn thuyen truOng, mOy truOng 13,2 
B Dir toán chi ngân sách nhà ntróc 32.701 
I Ngun ngân sách trong ntrrc 32.701 
1 Chi quãn 1 hành chinh 

1.1 Kinh phi thirc hin ch di tir chi 
1.2 Kinh phi thông thijc hin ch dO tçr chci 
2 Chi sr nghip khoa hçc Va cong ngh (100-101) 4.920,9 

2.1 Kinh phi thi,rc hin nhim vi,i khoa hQc cong ngh 4.920,9 
- Nhicm vi khoa hQc cong nghc ccp quc gia 
- Nhiçm vy khoa hQc cOng ngh cO'p Bó 4.920,9 

* Nhiçrn vy chuye2n tiEp 2.000 
Nghien cCru tinh toán khi dOng hc trong xay dçmg c.0 theo mô hinh thông gian bang phirang 
pháp phan tcr hu han 

130 

Nghien ci'ru phát trin bn vimg djch vii Logistics thu vijc thành ph6 Hãi Phong dáp rng tiêu 
chi do thj cãng bin xanh giai doan 2020 dn 2030, tam nhIn 2045 

100 

Nghiên cüu xây dirng mô hInh hçip tác kinh doanh nhm nâng cao nAng li,rc canh  tranh cho 
các doanh nghip kinh doanh djch vv Logistics cüa Vit Nam 

130 

Nghien cCru Crng diing JoT xay drng thi dim h tMng quãn 1 si'r ding nAng hrçmg trên tàu 
thüy d nâng cao hiu qua si'r dvng nAng hrcing trên tàu 

130 

Nghien ci'ru, thit k, ch tao  h thng mô phông hcTp 1uyn cabin lái tàu phic vi dào tao  và 
huan Iuyn 

170 

Nghien cCru thi& k, ch t?o  h thng ti,r dng hOa dng bO và phân chia tài tác di,ing cho tram 
phát din tàu thUy 

140 

Nghin cfru thit k& ch tao  h th6ng mô phông Radar hang hãi ing dung cho cac vUng bin 
cüa Vit Nam phvc vi,i cong tác dao tao  và hun 1uyn tai  TnrOng  Dai  hQc Hang hãi Vit Nam 

175 

Nghien cüu thi& k& ch tao bO thu mm h thng nhn dang  tij dng 175 
Nghien ciru thit k& ch tao  thU nghim rô bót phc vii kim tra k& nuâc dan tàu bin 170 
Nghien ci.hi ch tao  thit bj thoát him kMn cap trén tàu bin thrqc lam b.ng 4t 1iu 
compozit thay th hang nhp khau 

140 



So 
Tr 

Nçn dung 
Dir toán 

thrçrcgiao 

Nghith ci'ru ch tao  thcr nghim hçp kim dng trën co s hqp kim hóa Ni và Sn có giá thành 
thp, dO ban, dO dan hi và dn din cao dung cho thi& bj din trén tàu thUy nhm thay th 
hang nhp khu 

170 

Chê tao  th'r nghim cim thiêt bj thâm da näng ap di,ing trong vic chê tao  các chi tiêt dôi hôi 
dO bn cao cüa xe nâng và cn tric scr ding tai  cãng, nMm giãm giá thành va nOi  dja hOa san 
Dhâm 

170 

Nghiên ci'ru thiêt kê, chê tao  Robot song song sáu bc tr do tao  dao dng song biên phc 
dào tao  và hun 1uyn hang hâi 

200 

* Màmáinäm 2021 2.920,9 

Nghien ciru giài pháp img dung và ch tao  mô hInh dê chin song ni bang các khi hp be 
tong rang lien k& mm cho các cãng bin Vit Nam 

90 

Nghien cCru xây dmg chuang trInh tr dOng hOa tinh toán hiu s6 man nuâc ti uu trong khai 
thác cho nhóm tàu bin Vit Nam cO trçng tâi c 12500 tn nhm tit kim nhiên 1iu tiêu thii 

292 5 

Nghiên ci'ru thi& k, ch tao  h thong diu khin tV dng cho tram  phát din chInh tau thüy 292,5 

Nghiên ccru, thi& k và ch tao  h tMng quãn I và giám sat 1i.rng nhiên lieu trong cac két, 
sir ding cong ngh Radar, phvc vv cong tác thu thp và báo cáo tiêu thy nhiên 1iu trên tàu 
bin 

250 

Nghien cfru, thit k xay dung h th6ng quàn 1 va giám sat sinh viên khi thi cü và hçc tp 
trên lO'p bang nhn din khuôn m.t scr dyng k thu.t h9c sâu (deep clearning) phyc vy cOng 
tác dáo tao 

250 

NghiOn cüu thi& k và ch tao bO diu khin cho dOng Co dn không chi than phyc vy trong 
các puhuong tin giao thông 

292 5 

Nghien ccru thi& k, ch tao  và thcr nghim bQ diu khin thIch nghi mang no ron cho cong 
tryc scr dyng trong các nhà may dóng tàu va xáy dijng du0ng bO 

450 

Nghiên ci'ru, t6i uu thit k và ch tao  h thng din nang krcrng mt tthi scr dyng trI tu nhân 
tao, irng dyng cho tàu v.n tâi, tàu khách thrOng thUy nOi  dja 

4 

Nghiên ciu thit k ch tao  mO hInh Robot b6c xp hang hóa nh&m nâng cao näng lrc dào 
tao nhân hjc ngành tr dOng hóa tai  tru0ng  Dai  h9c Hang hãi Vit Nam 

260 

- Nhim vy khoa hQc cong ngh cp co sá 
2.2 Kinh phi nhim vy thirOng xuyên theo chirc nang 
2.3 Kinh phi thim vy không thixing xuyên 
3 Chi sr nghip giáo dc, dào to và dy ngh 23.133 

3.1 Kinh phi nhim vy thuOng xuyên 
3.2 Kinh phi nhim vy không thi.rmg xuyên (070-081) 23.133 

Cung cp h thng cong ngh thông tin Khu A - Giai doan 1 2.790 

Cung cap, thp dt may vi tinh cho phong thc hành các khoa May tàu bin, DOng tau, Din - 
Din tCr, Cong ngh thông tin, Cong trInh 

3 780 

Scra chUa các phOng hçc Nhà A2 2.000 
Si'ra cha, cái tao  nha A5 2.879 
SCra chüa, bão duO'ng giãng du&ng Cl 2.000 
ScrachaNhàA6 2.000 

Scra chtta, cãi tao  Nha A3 - 1 1.000 
Kinh phi thc hin chinh sách nOi  trü theo Quyt djnh s 53/2015/QD-TTg 174 

Kinh phi h trq chi phi h9c tp SV theo QD66/2013/QD-TTg 22 

Kinh phi thiic hin min giâm hçc phi theo ND86/2O15fND-CP 6.236 

Kinh phi thrc hin D an day  và h9c ngoi ngt trong h thng giáo dyc quc dan giai doan 
2017-2025 theo Quyt djnh 2080/QD-TTg ngay 22/1/2017 cUa Thu tuàng Chinh phCf' nãm 
2021 

252 

4 Chi sir nghiêp y t, dan s và gia dlnh 
5 Chi báo dam xA hOi 
6 Chi hot dng kinh t 791 

6.1 Kinh phi nhiOm vy thu0ng xuyen 
6.2 Kinh phi nhim vy khOng tht.rOng xuyen (280-338) 791 

7 Chi sr nghip bão v môi trirO'ng 3.856 
7.1 Kinh phi nhim vy thu0ng xuyen 
7.2 Kinh phi nhim vy không thuOng xuyên 3.856 



So 
TT 

. 
No! dung 

Dir toãn 
diroc giao 

7.2.1 T1c hin nhim v bão v môi truO'ng ( Loai 250-Khoãn 278) 3.856 
* Nhicmvychuye2nti'p 2.775 

Dánh giá, phân vOng rUi ro ô nhim rnôi tru6iig do hoat dng hang hái trong vOng nu'óc cãng 
bin Thành ph H ChI Minh, Dng Nai, Ba RIa  - VOng Tàu 

903 

Khão sat, dánh giá, xay di,rng 1 trInh quc gia v giám phát thai khI tir boat dng tàu bin 883 
Khão sat, dánh giá hin trng, xây dirng hi.rOng dn k thu.t v bão v môi truO'ng di " 
cong tác v.n chuyn hang nguy him bang tãu bin 

989 

* M&mó'inàm 2021 1.081 

Dánh giá ãnh hiràng cOa hoat dng cãng bin khu virc Bc Trung B, Nam Trung B và dOng 
bAng song Ccru Long dn môi truOng 

397 

Xây dirng mô hinh tái ch rác thai nhra lam nhiên 1iu si:r dçing cho dng co diesel tàu bin 
dáp rng yêu cu cüa Phy lyc VI Cong uóc MARPOL 

684 

8 Chi sir nghip van hOa thông tin 
9 Chi sir nghip phát thanh, truyn hInh, thông tn 

10 Chi sr nghip th dic th thao 
II Ngun vn vin trq 
III Ngun vay ncr ntró'c ngoãi 

Ghi ch2: Viçc mua sá'm tài san phthi theo th.ng ct/nh mtc, tiêu chun c7'ã ctwcic co quan có thm quyé'n ban hành. 
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