
           

                

BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
TRUNG OH HANG HA! VIT NAM Bc 1p — Tir do — Htnh phüc

S: tf.3  /QD-DHHHVN Háiphông, ngày  '13  tháng 01 nàm 2022

QUYET D!NH
V/v cong bô cong khai diii' toán ngân sãch nám 2022 cüa

Trurng Di hQc Hang hãi Vit Nam

HIU TRTR1NG TRUNG DiI HQC HANG HAl VI1T NAM

Can th Quyê't d/nh sá 1 756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia H5i dng tru'ô'ng Trw&ng

Dcii hQc Hang hái Vit Nam v vic ban hành Quy chê' T chtc và hoot dc5ng cia Tncàng
Dcii hQc Hang hái Vit Nam;

Can ct' Thông tu' s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cia Bó Tài chInh hu'ó'ng dá'n

thrc hiçn cong khai ngOn sách dO'i vO'i do'n vj di! toán ngân sách, các t chtc du'çrc ngân

sách nhà nu'ó'c hô trçr; Thông tu' sO' 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cia Bô Tài chInh tha

di, b sung mt s diu cza Thông tu'sO' 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

Can c Quyê't dinh s 2223/QD-BGTVT ngày 2 7/12/2021 cza Bó Giao thông vn tái

v vic giao c/u' toán thu, chi NSNN nàm 2022, Quyê't c//nh sO' 2256/QD-BGTVT ngày

29/12/2021, Quyé't c//nh s 2275/QD-BGTVT ngày 30/12/2021, Quyê't c//nh sO' 228 7/QD-

BGTVT ngày 3 0/12/2021 cia Bô Giao thông vn tOi v viçc giao di!  toán chi NSNN nãm

2022

Theo d nghf cza Tru'àngphOng Ké' hogch Tài chInh.

QUYET DNH:

Biu 1. Cong b cong khai s 1iu di.r toán ngân sách närn 2022 cüa Trithng Di h9c

Hang Hâi Vit Nam (theo biu dInh kern).

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k ti.ir ngày k.

Diu 3. Truâng các phOng: TCHC, KHTC; Thu trrn1ng các don vj và Ca nhân có lien

quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!.  1'fr'

No'i n/ian:
- Nhu diu 3;
- BGE-I, HDT;
- Bô GTVT (d b/cáo);
- Lu'u: VT, KHTC



Biêu 2 
Don vi: TRU'NG BA! HOC HANG HAl VIiT NAM 

Chi.rong: 021 
D!) TOAN THU, CHI NGAN SACH NHA NU'OC NAM 2022 

(Kern theo Quylt djnh s  6S  /QD- DHHHVN ngày  4.&  /01/2022 ca Trtràng DH Hang hthi Viçt Narn) 

Dvt: Triêu &n 
So 
11 

Noi dung Dir toán 
duçc giao 

1 2 3 
A Tng s thu, chi, np ngân sách phI, 1 phi 
I S thu phi, I phi 80 
1 Lphi 
2 Phi 80 

Phi khác 80 
+ PhI sat hczch ca'p chtng nhn kha náng chuyên mon thuyen trumg, may trzt&ng 80 
II Chi tir nguôn thu phi thrQC d 1ti 48 
1 Chi sir nghip giáo diic, dão to Va dy ngh 48 
a Kinh phi nhim vii thuOng xuyên 48 
b Kinh phi nhim vv khong thuang xuyen 
2 Chi quãn 1 hành chinh 
a Kinh phi thirc hin ch d tir chi:i 
b Kinh phi khong thirc hin ch dc ty chi 

III So phi, 1 phi np ngân sách nhã nithc (1) 32 
1 LphI 
2 PhI 32 

Phi khác 32 
+ Phi sOt hçich cO'p chthig nhn k/ia nOng chuyên mOn thuyn trtrO'ng, may trwOiig 32 
B Dii toän chi ngãn sách nhà ntr(rc 35.044 
I Nguôn ngãn säch trong nirO'c 35.044 
1 Chi quãn 1 hãnh chInh 

1.1 Kinh phi thirc hin ch d tir chCi 
1.2 Kinh phi khong thirc hin ch d tr chCi 
2 Chi sir nghip khoa hc và cong ngh (100-101) - 

2.1 Kinh phi thrc hin nhim vi khoa h9c Cong ngh - 
2.2 Kinh phi nhim vii thu&ng xuyên theo chirc näng 
2.3 Kinh phi nhim vv khong thuô'ng xuyên 
3 Chi sy nghip giäo dic, dão to và dy nghê 3 1.444 

3.1 Kinh phi nhirn vçi thuOng xuyên 
3.2 Kinh phi nhim vi không thirOng xuyên (070-08 1) 3 1.444 

SCra chrra nhà C5 3.24 1 
SCra chtra nhà A4 - 3.428 
SCra chtta Ht hun 1uyn An toàn co ban 2.526 
SCra chtta nhà C1O 3.163 
Trang bj ha thng cong ngh thông tin Khu A - Giai doan 2 (2) 5.082 
Kinh phi thirc hin chinh sách ni trCi dM vOl h9c sinh, sinh viên h9c cao ding, trung cap 161 
Kinh phi h trçr chi phi hçc tp di vài sinh viën là nguOi dan tc thiu s 62 
Kinh phi thirc hin chinh sách rnin, giàm h9c phi và h tr? chi phi h9c tp 13.781 

4 Chi sir nghip y t& dan s và gia dinh 
5 Chi bão dam xã hôi 

5.1 Kinh phi nhim vii thixng xuyên 
5.2 Kinh phi nhim vi không thLrOng xuyên 
6 Chi hoat dng kinh tê 400 

6.1 Kinh phi nhim vv thuOng xuyën 
6.2 Kinh phi nhim vi không thirOng xuyen (280-33 8) 400 

Tuyên truyn, phô biên pháp Iut ye ATGT cho can bQ, hpc sinh, sinh viên (3) 400 
7 Chi sir nghip bão v môi trirOng 3.200 

7.1 Kinh phi nhim v thu'Ong xuyen 
7.2 Kinh phi nhim vii khOng thuOng xuyén 3.200 

7.2.1 Thrc hin nhim vv bão v môi trueing ( Loai 250-Khoán 278) 3.200 



So 
TT Noi dung 

DLrtoán 
du'qc giao 

* Nhiçm vii chuyd'n tiê'p 1.100 
fánh giá ânh huOng cCia hoat dng cãng bin khu virc Bc Trung B, Narn Trung B và dng 
bang song Ciru Long dn rnoi tnlOng 1100 

* Mànthi 2.100 
Dánh giá, phân viing rtii ro ô nhim môi tnràng do hoat dng hang hal trong ving nuóc câng 
bin Thanh Hóa, Ngh An, Ha Tinh 700 

Khão sat, dánh giá hin trng phát thai black carbon t1r hoat dng tàu biên tai  các vüng nuóc 
cãng bin dac  bit va d xut các giái pháp kim soát. 

700 
- 

Kháo sat, dánh giá và xây d!,rng mO hinh xCr l' nuóc day tàu nhim dAu bang 4t lieu nano 
thm hut du; thI dim áp di,ing cho phuong tin thüy nOi  dja hot dng tai  khu vi,rc Hal PhOng 

700 

8 Chi sir nghip van hóa thông tin 
9 Chi si,r nghip phát thanh, truyên hlnh, thông tan 

10 Chi sir nghip the dic the thao 
II Ngun vn vin trçr 
III Nguôn vay n' ntr&c ngoài 

Ghi c/ia:  

(1) Baa gom so' ntp NSNN theo chê' d3 và sO' nap  kinh phi tiê't kim chi theo quy dinh tai diem c, khoOn 2, Dieu 
2, Quyê't djnh sá 204 7/QD-TTg ngày 03/12/2021 cOa Tln tithng ChInh phit 

(2) Viac mua sá'm tài sOn phOi theo drng tiOu chuO'n, a'jnh mOc dâ du'cic cü quan CO tham quyen ban hành 

(3,) P. CTSV lap dtt toOn chi tiê't kinh phi chi darn bOo ATGT bOo cáo BGH trInh ca quan cO thrn quyn phé 
duyt theo dOng quy dinh, tránh trirng lq'p vài nguO'n kinh phi khác 
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