
BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRIXONG BH HANG HA! VIET NAM Bc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S:  308  /NQ-DHHHVN-HDT Hal Phông, ngày 2 tháng  7  nám 2022 

NGH! QUYET 
Ye mt s nhim viii trQng tam và chi tiêu  nàm hQc 2022-2023 

HQ! BONG TRUNG TRIJNG BI HQC HANG HAl \TIT  NAM 

Can th Quyê't djnh s 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cla Hç5i dng trithng 
Tru'àng Dgi hoc Hang hal Vit Nam v viçc ban hành Quy che T chic và hogt d5ng 

cza Trwô'ng Di hQc Hang hal Vit Nam, 

Can ct' Quyê't djnh s 1965/QD-HDT ngày 28/10/2020 cia Hói dng trwô'ng 
Trirô'ng DQi hQc Hang hal Viçt Nam v viçc ban hành Quy ché' lam viçc cia Hói dng 
tru'ô'ng nhim k3) 2020-2025; 

Xét T& trInh sé' 815/TTr-DHHHVN ngày 04/7/2022 v mt so' nhiçm vt trQng tOrn 
nOm hoc 2022-2023; 

COn thBiên ban k hQp Hi3i dng tru'&ng ngày 19/7/2022. 

QUYET NGHI: 

Biêu 1. Thông qua các nhim vi trong tam và các chi tiêu dir kiên trong näm h9c 
2022-2023 cUa Nhà triRing kern theo T? trInh s 81 5/TTr-DHHH\TN ngày 04/7/2021 
cña Hiu trueing vOi rnt s yeu cu cit th sau: 

- Các chi tiéu, nhim viii cüa näm h9c 2022-2023 cn barn sat Ng quyt Di hi 
di biu Dãng b Trurng l.n thir XXVII (nhim ki 2020-2025) và các chin luçc phát 
trin hin cO cüa Truô'ng. 

- Phn chi tiêu v tài chinh: tip t1jc nghiên ciiru, d xut phrnmg an diu chinh müc 
1iing chia them tir näm 2023, báo cáo Hi nghj can b, viên chüc, ngui lao dng näm 
2022 xem xét, quyêt djnh. 

Biu 2. Giao Hiu tnthng Trixmg Dti hQc Hang hãi Vit Nam tip thu hoàn thin 
K hotch cong tác nAm h9c 2022-2023 và t chirc chi dao  thirc hin t& K hotch nay. 

Biu 3. Nghj quyt nay có hiu 1?c  k tr ngày k. 

Giao Thuing tr?c Hi dng tru?mg, Ban kim soát và các thành viên HOi  dông 
tru?ing giám sat thc hin Nghj quy& nay./ 
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Noi nhin: 
- DU, HDT, BGH; 
-NhuDiêu3; 
- Các dan vj trong Trurng; 
- Liru: VT, HDT_ 

PGS.TS. Ngu n Khàc Khiêm 


	Page 1

