
BÔ GIAO THÔNG VIN TAI CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TRUNG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S:  'fr1  /QD-DHHHVN Háiphông, ngày  07  tháng 01 nãm 2022 

QUYET D!NH 
V/v cong bô cong khai dir toán ngân sách nàm 2022 cfla 

Tru*ng Dii hçc Hang hãi Vit Nam 

HIEU TRIJO'NG TRI1iNG DAI HOC HANG HAl VIT NAM 

Can th Quyê't djnh so' 1756/QD-HDTngày 02/10/2020 cia Hói dng tru'O'ng Tru'O'ng 
Dgi hQc Hang hái Viçt Nam ye' viçc ban hành Quy ché' T chá'c và hoQt dng ca Trzthng 
Dgi hQc Hang hái Viêt Nam; 

Can ci Thông tu s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cza Bó Tài chinh hu'áng dá"n 
thyv hiçn cong khai ngán sách di vO'i dcin vj dc tothn ngán sách, cOc tá cht'c du'o'c ngán 
sách nhà nu'ó'c ho trçr, Thông tu' s 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cia Bó Tài chInh tha 

di, bd sung mt sO' die'u cza Thông tu' sá 61/201 7/TT-BTC ngày 15/6/2017; 

Can c& Quyêt d/nh sO' 2223/QD-BGTVT ngày 2 7/12/2021 cia Bó Giao thông vn tái 

ye' viçc giao c4c  toán thu, chi NSNN nàm 2022; Quylt djnh sO' 2256/QD-BGTVT ngày 

29/12/202 1 cza Bó Giao thông vn tái ye' vic giao dy toán chi NSNN näm 2022 

Xét de' nghf cza Tru'ángphOng KI hooch Tài chmnh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b cong khai s 1iu dir toãn ngân sách närn 2022 cüa Truô'ng Di h9c 

Hang Hãi Vit Nam (theo biu dInh kern). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k. 

Diu 3. Triiàng các phông: TCHC, KHTC; Thu truO'ng các dan vj và cá nhân có lien 

quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. - 

No'i nit cm: 
- Nhu diu 3; 
- BGH, HDT; 
- Bô GTVT (d b/cáo); 
- Lu'u VT, 



Biu 2 
Dan vi: TRUNG DILI HQC HANG HA! VIiT NAM 
Chrong: 021 

D!1 TOAN THU, CHI NGAN SACH NHA NIXOC NAM 2022 
(Kern theo Quye't dinh s4 ' /QD- DHHHVN ngày  117  /01/2 022 cia Tru'&ng DH Hang hái Viét Narn) 

Dvt: Triêu dn 
S 
TT 

,. 
Noi dung 

Dutoän 
thrçrc giao 

1 2 3 
A Tng s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 
I So thu phi, lç phi 80 
1 LphI 
2 Phi 80 

PhI khác 80 
+ PhI sat hQch cd'p ch&ng nhn khth náng chuyên mon thuyen trif g, may trthng 80 
II Chi tir ngumn thu phi thrçrc dé li - - - 48 
1 Chi siy nghip giáo dic, dAo to và dy ngh 48 
a Kinh phi nhim vi thi.thng xuyên 48 
b Kinh phi nhim vii không thuông xuyên 
2 Chi quail 1 hAnh chInh 
a Kinh phi thirc hin ch d tir chi 
b Kinh phi khong thirc hin ch d tir chü 

III S phi, l phi np ngãn sách nhà nurc (1) 32 
1 Lphi 
2 Phi 32 

Phi khác 32 
+ Phi sat hcich cdp ch&ng nhin khth nOng chuyên mOn thuye2n truó'ng, may tru'&ng 32 
B D toán chi ngân säch nhà ntróc 3 1.444 
I Ngun ngãn sách trong nrnc 31.444 
1 Chi quãn l2 hành chinh 

1.1 Kinh phi thirc hin ch d tir chii 
1.2 Kinh phi khong thirc hin ch d tij chü 
2 Chi sr nghip khoa hyc và cong ngh (100-10 1) - 

2.1 Kinh phi thrc hin nhim vii khoa h9c cong ngh - 
2.2 Kinh phi nhim vu thng xuyên theo chirc näng 
2.3 Kinh phi nhim vu khong thuO'ng xuyên 
3 Chi si nghip giáo dic, dAo to vii dy ngh 31.444 

3.1 Kinh phi nhim vii thixOng xuyên 
3.2 Kinh phi nhim vu khong thung xuyên (070-08 1) 3 1.444 

SCra chtra nhà CS 3.24 1 
SCra chUa nhà A4 3.428 
SCra chtta H hun 1uyn An toàn ca bàn 2.526 
SCrachttanhàCl0 3.163 
Trang bj h tang cong ngh thông tin Khu A - Giai don 2 (2) 5.082 
Kinh phi thirc hin chinh sách nôi trCi di vOn h9c sinh, sinh viên h9c cao ding, trung cp 161 

Kinh phi h trg chi phi hçc tp di vOni sinh viên là ngui din tc thiu s 62 

Kinh phi thc hin chInh sich min, gum hçc phi và h trçr chi phi hpc tp 13.781 

4 Chi si nghip y t, dan s vii gia dlnh 
5 Chi biio dam xa hi 
6 Chi hot dng kinh t - 

6.1 Kinh phi nhiem vu thuOng xuyën 
6.2 Kinh phi nhim vu không thuOng xuyên (280-338) 
7 Chi siy nghip biio v môi trtrO'ng - 

7.1 Kinh phi nhim vu thuO'ng xuyên 
7.2 Kinh phi nhim vu khong thuOng xuyên - 

7.2.1 Thirc hin nhim vu bio v môi truOTig ( Loi 250-Khoin 278) - 
8 Chi sr nghip van hOa thông tin 
9 Chi sir nghip phät thanh, truyn hlnh, thông tn 



So 
TT 

Noi dung 
Dir toán 

thrçrc giao 
10 Chi sir nghip th dic th thao 
II Ngun vn vin tro' 
III Ngun vay ny ntrc ngoãi 

Ghi c/ia:  

(1) Bao gm s4 n5p NSNN theo ché' dç5 và so' np kinh phi tiê't kim chi theo quy djnh tQi dié'm c, khoOn 2, Diêu 
2, Quyt dinh s 204 7/QD-TTg ngày 03/12/2021 cza Tha tu'Ong ChInh phii 

(2) Viçc mua sm tài sOn phOi theo ding tiêu chuan, djnh mt'c dã du'o'c co' quan cO thdm quyê'n ban hành 
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