
BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG  OH HANG HA! VIT NAM Bc 1p - Tçr do - Hnh phüc 

S: /NQ-DHHHVN-HDT Hái PhOng, ngày 2 tháng 7 näm 2022 

NGH QUYET 
V kt qua giám sat chuyên dé trin khai Be an v trI vic lam, 
co' câu to chu'c và so lurçrng ngirôi lam vic ti Khoa Bong tàu 

HQI BONG TRUYNG TRTX(NG BA! HQC HANG HAl VI1T NAM 

Can c& Quyt djnh so' 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia H(5i dng trithng 

Tru'àng Dçii hQc Hang hal Viç7 Nam v viçc ban hành Quy M To' chi'rc và hogt d5ng 

cza Tru'àng Dgi hQc Hang hal Viêt Nam; 

Can ct Quye't djnh so' 1965/QD-HDT ngày 28/10/2020 cza H5i dng trwô'ng 

Tru'O'ng Dgi hoc Hang hal Vit Nam v vic ban hành Quy chê' lam vic cia Hi dng 

trzthng nhim kj 2020-2025; 

Can ct' Báo cáo cáa doàn giám sat chuyên d du'çrc thành 1p theo Nghj quyo't so' 

255/NQ-HDT ngày 15/3/2022 v vic thành l2p doàn giám sat vic trién khai D an vj 

tn viçc lam, cc" cá'u to' chc, so' lu'crng ngu'O'i lam vic tgi Khoa May tàu bin và Khoa 

Dóng tàu,' 

Can ct' Biên ban phiên hQp Hói dng trw&ng ngày 19/7/2022. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Thông qua kt qua giám sat chuyên d tai  Khoa Dong tàu vOi mt s chü 

truang, giãi pháp cn thirc hin nhu sau: 

a. Di vó'i Nhà truO'ng: 

- Cn tip tiic rà soát, cp nht Danh miic vj trI vic lam hang näm; 

- Khtn truo'ng don dc, huàng dn xay dirng D an vj trI vic lam tai  Khoa Dong 

tàu va cac don vj thuc Trung theo quy djnh hin hãnh, lam ca sâ xác djnh s krcmg 

ngui lam vic và k hotch tuyn diing hang nãm, dáp iirng yeu cu tir chü cüa Nhà 

trithng trong th?yi gian tâi. 

b. Di vâi Khoa Dong tàu: 

- Thirc hin rà soát, d xut sap xp di ngü can b, giãng viên, nguYi lao dng 
cüa Khoa dam bão hçTp l và hiu qua hin, lam Ca sr xay dirng k hotch tuyn diving, 
dào tao,  bi throng phü hçp trong giai doan tâi; 

- Tang ctthng cong tác quáng bá tuyên sinh hang näm; tip tiic rã soát, di mài nOi 
dung, chuang trInh dào tao  dáp 1rng nhu cu xä hi; dy manh  hoat dng nghiên cthi 
khoa h9c, chuyn giao cOng ngh trong can b, giãng viên vã sinh viën; 

- Chü dng xây dirng phucrng an tir chü cüa Khoa phü hçp vOi l trinh tr chü cüa 
Nhà trithng trong giai doan tOi, 
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Diéu 2. Giao Hiu truâng Tnrng Di h9c Hang hãi Vit Nam, Truôrng khoa Dóng 
tàu t chüc thirc hin Nghj quyt nay. 

Diêu 3. Nghj quy& nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Giao Thumg tr?c Hi dng tru?mg, Ban kim soát và các thành viên Hi dng 

trumg giám sat th%rc hin Nghj quyêt nay./ 

No'i nhân: 
- DU, HDT, BGH; 
-EDiêu3 
- Khoa Dóng tãu; 
- Các don vi thuc Truông; 
-Lu'u:VT HDT. 
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