
BQ GIAO THÔNG VN TAT cQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRIXOG BH HANG HAl VIT NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S:  2.  /QD-DHHHVN Háiphông, ngày  6'  tháng / nám 2022 

QUYET D!NH 
V vic chi thuöng Tt Nguyen dan Nhãm Dan 2022 

HIU TR1XONG TRIJONG DI HQC HANG HAl VIET NAM 

Can czc Quyet djnh sá 1 756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cüa H2i  dng tru'&ng 
Trzthng Dgi hQc Hang hái Viçt Nam ve vic ban hành Quy che To chz'c và hoçit 
dng cza Tru'ô'ng Dii hQc Hang hal Vit Nam, 

Can ci'c Quyê't djnh sá 1 756/QD-DHHHVN ngày 29/9/2017 cza Hiu trtr&ng 

Tru'&ng Dgi hQc Hang hal Viêt Nam ve viçc ban hành Quy ché' chi tiêu nçäi b cla 

Tru'àng Dgi hQc Hang hal Vit Nam; 

Can ct'c Nghj quyê't sd 13/NQ-HDT ngày 05/01/2022 cia Hi dng tru&ng 
Trii&ng Dgi hQc Hang hal Vit Narn ve viçc Phê duyt phu'o'ng an chi thu'&ng Tê't 
Nhám Dn 2022, 

Theo d nghj cza Hç5i dng Thi dua - Khen thu&ng. 

QUYET DNH: 

Biu 1. Chi thung Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022 (sau day gi chung là 

Tt Nhâm Dan) cho can bô, viên chirc và ngu'äi lao dng (sau day vit tt là CB, 
VC và NLD) thuc Trung, phucing an cii th nhu' sau: 

1. Di tuçlng chi: 

- CB, VC và NLD thuc Tru?mg Dti h9c Hang hài Vit Nam hin dang 
cong tác, có ten trong danh sách hithng lu'ong nãm 2021 cUa Trung. 

- CB, VC và NLD tut, nghi hu'u theo ch d; giáo su, phó giáo su, tin si 

ht thi hmn k hçp dng lao dng kéo dài trong nàrn 2021, có ten trong danh sách 
hu'ng lu'cing nàrn 2021 cüa Truäng. 

- CB, VC và NLD thuc Ban Quán l dir an Hang hãi thuc danh sách lao dng 

biên ch và Tao dng hçp dng lam chuyên mOn nghip vii cO thO'i hn tr 12 tháng tth 
len cüa Truäng. 

- Ngu'ii lao dng duçc Triing k H9 dng lao dtng lam Thuyn viên dang 

cOng tác trên Tàu hun luyn VMU Vit - Han, Tàu hun 1uyn Sao Biên (lam vic 
dn khi bàn giao Thu cho Tru'ng Cao dng Hang hãi I). 

- CB, VC và NLD thuc Tru'O'ng dä chrn dát hçp dng, chuyn cOng tác 
trong 11am 2021 hoc hin dang cOng tác bit phái ti các don vj trirc thuc hich 
toán doe lap, các Cong ty khOng thuc d6i tuçYng chi thu'ng Têt Nhâm Din. 
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2. Cong thirc tInh: 
K = Kdh x (T - Ti - T2)+ 200.000 dlIng/tháng x Ti 

K: Miirc chi thu'ng Tt Nhârn DnIngu'i lao dng. 
Kdh: Mi.'rc chi thuO'ng tháng/nguài lao dng. 
T: Tng s tháng lam vic ti Trung theo quy djnh trong näm 2021 (bao 

gm Ca s tháng di cong tác dui tàu trong nãm 2021 cüa CB, VC và NLD thuc 
danh sách lao dng biên ch và lao dng hçip dng lam chuyên mon nghip vii có 
thà'i han  tcr 12 tháng tr len duç'c Tru?mg cir lam thuyn viên Tàu hu.n 1uyn Sao 
Bin, Tàu hun luyn VMU Vit Han). 

Ti: Tng s tháng nghi m, nghi thai san huO'ng trçl cap BHXH, s tháng di 
cOng tác duó'i tàu trong näm 2021 (không bao gm thai gian di Tàu hun 1uyn Sao 
Biên, Thu huân luyn VMU Vit Han). 

T2: Là tng s tháng di h9c nuc ngoài, nghi tir tüc khOng hu&ng lucmg trong 
nàm 2021. 

3. Cách tInh Kdh cho t11ng di tuçlng ci th: 

3.1. Lou 1 - Chin s thi dua cp co' si näm hoc 2020-2021: 

Kdh = ( L x 1,5 + 1,5) x 1.490.000 ding /12 tháng 

L: h s luang ngch, bâc, phii cp chüc vii và phii cp thâm niên vuçYt 
khung theo ch d quy djnh cüa Nhà nuc. 

Ngui lao dng thuc Trung tam Giáo diic quc phOng và an ninh không 
nm trong danh sách lao dng biên ch và lao dng hcip dcng lam chuyên mon 
nghip vii cO thai hin tr 12 tháng trâ len cüa Trtrrng: 

Kdh (L x 1,5 + 1,5) x 0,75 x 1.490.000 clông /12 thãng 

3.2. Loui 2 - Lao dng tiên tin nãrn h9c 2020-202 1 

Kdh = (L + 1,5) x 1.490.000 dông/12 tháng 

Ngui lao dng thuc Trung tam Giáo diic quc phông và an ninh không 
n&m trong danh sách lao dng biên ch và lao dng hçip dng lam chuyên mOn 
nghip v1i CO thai han  t1 12 tháng trâ len cüa Tru'ng: 

Kdh = (L + 1,5) x 0,75 x 1.490.000 dng/12 tháng 

3.3. Loui 3 - Di tuçlng không dat  danh hiu thi dua nám hpc 2020-202 1 

K = 2.400.000 dng, Kdh = 0 

3.4. Loi 4 - Di tu'çrng không có ten trong danh sách xét thi dua nàm h9c 
2020-2021 và không CO danh hiu dgt thi dua tr 01/4-02/9/2021 do mâi k hçp 
dng lao dng, nghi cOng tác, tut theo ch d: Kdh dugc xác djnh nhu các di 
ti.xçlng thuc miic 3.2. 

3.5. Trung hçp các di tuçlng tai  các m1ic: 3.1, 3.2, 3.4 nêu trên (trr các dM 
tuçmg nghi cOng tác theo ch do, tut, nghi tr tüc, mi k hp dng lao dng) có K 
<2.400.000 &ng, T-T1-T2 >0 thI duçic huO'ng mirc K = 2.400.000 dng. 
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3.6. Cách xác dinh L 

L là h s luang ngtch bc, phu cp chirc vii và phi cp thârn niên vuçYt 
khung cüa nguñ lao dng ti thai dim tháng 12/2021 di vi các di tuçmg hin 
dang cong tác ti Trixô'ng; ti thai dim nghi, tut di vOi các di tuçYng nghi, tuât 
theo ch d trong näm 2021. 

4. CB, VC và NLD thuc Ban Quãn l dr an Hang hãi thuc danh sách lao 
dng biên ch và lao dng hp'p d6ng lam chuyên mon nghip vi có thai hn tà 12 
tháng tra len cüa Trurng; nguài lao dng dugc Nhà truông k Hgp dng lao dng 
lam Thuyn viên dang cOng tác trên Tàu hun 1uyn VMU Vit - Han, Tàu hu.n 
luyn Sao Bin (lam vic dn khi bàn giao Tàu cho Truang Cao dng Hang hãi I) 
duçic hu&ng müc K = 2.400.000 d111g. 

5. CB, VC va NLD thuc Trurng hin dang cOng tác bit phái tii các dan vj 
trçlc thuc hch toán dc lip, các Cong ty cüa Truà'ng không thuc phm vi diu 
chinh cUa quyt dnh nay, các dan vj tr can di ngun va kt qua hot dng cüa dan 
vj d chi cho ngu'äi lao dng. 

Diu 2. PhOng T chirc - Hành chinh tng hçip gui danh sách chi thiRmg Tt 
Nhâm DAn theo mu, gi:ri cho các don vj truó'c 17h00 ngày 10/01/2022 dê di chiu. 

Các dan vi có trách nhim di chiu danh sách thu&ng cüa dan vi mInh, nêu 
danh sách bj thiu hoc sai sot v s lieu thI phãn hi v PhOng To ch'crc - Hành 
chInh ti'r ngày 11/01/2022 dn ht ngày 12/01/2022. Sau khi di chiu, thu truang 
dan vj k)2 giri v PhOng T chrc - Hành chInh trixó'c 12h00 ngày 13/01/2022. 

PhOng To chirc - Hành chInh kim tra, xác nhn và chuyn danh sách v 
Phông K hotch - Tài chInh (giri file mrn qua email: phongkhtcvirnaru.edu.vn) 
truic 17h00 ngày 17/01/2022. 

Phông Ké hoch - Tài chInh chi thu'Ong truc ngày 25/01/2022. 

Các truang hç'p khác khOng thuc Diu 1 chi ducic giãi quyt khi có Quyt 
djnh cüa Hiu truang. 

Diu 3. Truang các phOng: TC-HC, KH-TC; Hi dng TD - KT, Thu truOng 
các dan vj và các Ca nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành quyt djnh này./.  ,e- 

No'i nhân: 

- Nhu Diu 3; 
- DU, HDT; 
- Lu'u: VT, TC-HC, TD-KT. 

PGS.TS. Pham Xu 



TRIJONG DH HANG HAl VIT NAM 

Boii vi:  
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc Ip-Tirdo-Hnh phüc 

      

DANH SACH CHI THISONG TET NGUYEN DAN NHAM DAN 2022 (K) 
(Kènz theo Quyit djnh s /DHHHVN ngày  C'Ci /  /2022 cda Tru&ng Dgi h9c Hang hal Vit Nam,) 

STT Hç vã ten B mon tuQng 

Ioai 

L 

T TI 12 
T-Ti-  

200.000 x TI Loi I Loi 2 Loai 3 Loal 4 Chi chO Hs 
lirong 

TNVK  
PC 

cliuc vy 
T6ng 
hç so 

-
I NguynVanA I 3.66 0.40 4.06 12 0 0

- 
12 - 11,309,100 - - - 

- - 
1 4.98 0.85 0.50 6.33 8 0 8 - 10,921,700 - - - Nghi httu thang 9 2 Nguyn Van B 0 

3 Nguy&i VAn H 2 4.98 0.85 5.83 8 I 0 7 200,000 - 6,570,992 - - Di tàu v 12, nghi huu 19 

4 Nguyn Thi C 2 3.33 3.33 12 2 0 10 400,000 - 6,397,250 - - Nghi thai san tháng II 

-
5

- 
Nguy&i VAn D 3 4.32 4.32 12 0 0 12 - - - 2,400,000 - Khong hohn thành nhim vu 

6 Nguyn VAn E 4 4.32 0.40 4.72 12 I 4 7 200,000 - - - 5,606,217 Di hpc nlrâc ngoài v 15, di tàu T12 

7 NguynVanG 4 4.32 4.32 12 0 9 3 - - - - 2,400,000 DihocntrocngoàivT10(2.167.950) 

8 NguynVanK 
- 

4 4.32 4.32 12 0 
- 

6 6 - - - - 4,335,900 DihocnuOcngoàiT7 

9 NguynThjG 1 4.32 4.32 12 0 I II - 10,899,350 - - - 
-- 

XinnghitittOckhOngtLtangTlo 

10 Nguyn Thi F 2 432 4.32 12 0 3 9 - - 6,503,850 - - Xin nghi trtuc khong ltrngT10+I 1+12 

12 Nguyn VAn M 2 8.00 0.50 8.50 12 0 0 12 - - 11,175,000 - - Trung tam GDQP-AN 

13 Pham VAn 1 1 7.30 0.40 7.70 12 0 0 12 - 14,583,375 - - - Trung tAm GDQP-AN 

Cng 

Hdi Phông. ngày Ihang nan, 2022 

PHONG TO CHUC HANH CHINH Thu trtthng don v 

Loai 1: Chi&i s9 thi dua cp cc, sO 

Loai 2: Lao dng tiAn tiên 

Loai 3: DÔi tuqng khOng dt danh hiu thi dua nAm hoc 2020-2021 

Loai 4: Dôi tupng khong cO ten trong danh sách xet thi dua nim hc 2020-2021 và khOng có danh hiu dqt thi dua Itt 1/4-2/9 do mOi k' hop  dng lao dng, nghi cOng tác theo ch d chuyn cOng tãc 

1
Tng s tháng lam vléc tai Trcrling trong nim 2021 (bao gm cã s thang di cong tác dtrOi tàu trong nAm 2021 cOa cac thuyn vién tiu Sao Bin, VMI.J Viét Han thuc danh sách lao dng blAn ch và lao dng hqp dng lam chuydn mon nghiep 
vu có thai han  tr 12 thang trO 16n cOa TrirOng). 

TI: Tcng so tháng nghi 6m, nghi thai san hirOng trO cp BHXH, s thang di cong tác duOi tàu trong nAm 2021 (khong bao gm di tàu Sao Bin, VMU Vi@ Han) 

T2: Là tang st thang di hc nttOc ngoài, nghi tr tCic khong krong trong nAm 2021 

I.
Trirong hctp các dM tttqng (tr1r các di tuong nghi cOng tàc theo ch d, chuyn cOngtác, nghi ftrtuc, mOi k hccp d6ng lao dçng)cO K <2.400.000 dng, T-TI-T2 >0 dO thrçcc his/mg mOc K = 2.400.000 dng. 
Cac don v kim tra cAc thông tin Kdh (Loai 1, Loai 2, Loai 3, Loi 4), L, T, Ti, T2. 
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