
BO GIAO THÔNG VIN TAI CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TR1XNG BH HANG HAl VIT NAM Bc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S: 5'f8  /NQ-HDT Hái Phông, ngày 10 tháng 04 näm 2021 

NGH! QUYET 
Ky hçp  Hi dng tru*ng ngày 20/4/2021 

HQI BONG TRU(1NG TRUNG PAl HOC HANG HAl VIT NAM 

Can cz' Quye't d/nh s 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia H5i dng trzthng 

Trzthng Dgi hQc Hang hal Vit Nam v viçc ban hành Quy che T cht'c và hoçit dl2ng 

cia Tru'&ng Dgi hQc Hang hal Vit Nam,' 

Can ct Quyê't d/nh s 1965/QD-HDT ngày 28/10/2020 cia Hç5i &ng tru'ô'ng 

Trzthng Dgi hoc Hang hal Viçt Nam v viçc ban hành Quy chê' lam viçc cia H7i dng 

trtcô'ng nhiçm kj) 2020-2025,' 

Can ct' Ta trInh sd 436/TTr-DHHHVN ngày 05/04/2021 cia Hiçu tru'ó'ng 

Trithng Dcii hQc Hang hal Viçt Nam v viçc cung ca'p các van ban, báo cáo, tài liçu 

chudn bj cho kj) hQp Hi dng trztàng Quj 11/2021,' 

Can ct Ta trinh sá 459/TTr-DHHHVN ngày 09/04/202 1 cáa Hiu tricó'ng 

Tru'àng Dqi hQc Hang hal Vit Nam v viçc de nghj thông qua so' hccing tcim th I 

ngu'ài lam viçc, hcrp dng lgo d5ng cáa Trtc&ng Dgi hQc Hang hal Viêt Nam ná 

2021,' 

Can cá' Biên ban hQp H5i d3ng trzth'ng ngày 20/4/2021; 

Theo d nghj cáa Thw kj H5i dng Tnthng. 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. Thông nhât thông qua các ni dung sau: 

1. Thirc hin rà soát, 1p k hoach chinh sira các quy ch& quy djnh trong toàn 

Truông, thai htn hoàn thành trixrc 30/6/2021 di vâi các quy ch& quy djnh ban hành 

trithc ngày 31/12/2018. Tip t11c trin khai xây dirng Quy ch tài chInh, Quy ch dan 

chü a co' sâ và Quy djnh v tuyn diging, quãn l' can b và viên chirc ngu?i lao dng, 

dir kin trinh Hi dng truO'ng trong các k' hp tâi. 

2. Thirc hin so' k& dánh giá vic th?c hin các chin hrgc phát trin Trisàng ye 

các mãng cong tác: dào tto, nghiên cüu khoa h9c, hçp tác quc t& Thai gian thirc hin 

so' kt trong Qu I näm 2022. 

3. S hrcng tam  thai ngixai lam vic cüa TriiOng Dai  h9c Hang hái Vit Narn 

näm 2021 vOi tng s là 950 ngu?ñ (co bang chi tit kern theo), trong dO: 

- S nguai lam vic dé1 vOi vj trI vic lam là viên chrc: 915 nguO'i (bao gm Ca 

s lao dng hçip dng cho vj trI vic lam là viên chic); 
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- S hrçing nguvi lam vic k hçip dng lao dng theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP 

và Nghj djnh 161/2018/ND-CP là 35 nguii. 

4. K hoach tài chInh näm 2021. Báo cáo Hi dng tru?mg K hotch tài chInh 

nam 2022 theo yêu cu cüa Hi dng tru?mg. 

5. Tip tic chinh sira d thào Quy djnh v quãn 1 và sü diing tài san cong cho 

phü hçip vii Quy ch t6 ehirc hott dng cüa Tnthng và các quy djnh pháp 1ut lien 

quan, báo cáo Hi dng tru?mg xem xét trong thi gian tâi. 

Diu 2. Giao Hiu truâng Tru?ing Dti h9c Hang hãi Vit Narn to chrc thijc hiên 

Nghj quy& nay vOi mt so yêu câu sau: 

- T chrc rà soát, xay dung D an vj trI vic lam tai  các &m vj thuc, tr?c thuc 

Trumg và D an vj trI vic lam tng th cüa Trumg theo Nghj djnh s 106/2020/ND-

CP ngày 10/9/2020 cüa ChInh phU v vj trI vic lam và s luçing ngu?ii lam vic trong 

thm vi sr nghip cong lap, trInh HOi  dng trumg thông qua, lam cc sâ d xác djnh s6 
luçmg viên chtrc, ngithi lao dng trong nhttng näm tâi. 

- Xây dirng phucmg an b trI, sp xp iti lao dng dôi dii tti các &m vi thuc 

Tnrè'ng trInh Hi dng trithng xem xét trong các k' hçp näm 2021. 

- Don dc, giám sat d thirc hin có hiu qua K hotch tài chInh 11am 2021 

duc phé duyt. Sam hoàn thin D an si'r diring tài san cong theo 167/2017/ND-c 

Tip tic nghiên ciru, d xut các giãi pháp tang ngun thu, tit kim chi, thI dim ñ3 
nAt 

hInh khoán chi, tlr chü tài chinh a mt so ckm vj trong thai gian tâi. AM 

- Thu&ng xuyên trao di, báo cáo kt qua v Hi dng tnuang trong qua tri 

thirc hin Nghj quyt. 

Diu 3. D& vai vic thông qua chU triwng thoái vn cUa Tnuang tai  Cong ty 

TNHH Vn tái bin Dông Long thirc hin theo Nghj quyt s 516/NQ-HDT ngày 

20/4/202 1. 

Diu 4. Nghj quyt nay có hiu lirc k tir ngày k. 

Giao Thumg trrc Hi dng tnu&ng, Ban kim soát và các thành viên Hi ctng 

trixàng giám sat vic th?c hin Nghj quy& này./ 

No'i nhân: 
- BTVDU, TTHDT, BGH; 
- Nh's Diu 4; 
- Các do'n vj trong Tru'àng; 
- Li.ru: VT HDT. 

PGS.TS. Nguyn Khãc Khiêrn 
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