
LIEN DOAN LAO DQNG TP HAl PHONG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CONG DOAN TRUNG DH HANG HAl VN Dc 1p - Tr do - Hnh phtic 

S: /KH-CD HáiPhdng,ngày'/.L-tháng9 nám 2022 

KE HOACH 

To chfrc Hi ngh ting kêt hott cIing Cong doàn nãm h9c 202 1-2022, 

triên khai nhiêm vu näm hoc 2022-2023 

KInh gui: Chü tjch, To truó'ng Cong doàn các dan vj trong toàn TruOng 

Thic hin Chuang trInh cong tác 11am hc 2022-2023 cüa BCH Cong doàn 
Tru&ng Di h9c Hang hãi Vit Nam; Ban ThiRng vit Cong doàn Trueing thông báo 
K hotch t chirc Hi nghj tng kt hot dng Cong doàn näm hpc 202 1-2022, 
trin khai nhiêm vu näm hoc 2022-2023 nhu' sau: 

I. MJC IJICH 

1. Dánh giá tng kt hot dng Cong doàn nam h9c 2021-2022, triên khai 
nhiêm vu nãm hoc 2022-2023. 

2. Biêu duang, khen thithng nhU'ng tp th& cá nhân xut sc tiêu biu trong 
hot dng Cong doàn nãm h9c 202 1-2022. 

II. NQI DUNG 

1. Tho'i gian, dla  diem: 

Thai gian: '/2 ngày tü 09 gi 00 ngày 22/9/2022 (tht'i'Näm). 

Dia dié'm: Phông h9p 3.3, thng 3, Nhà Al, Trueing Di h9c Hang hãi VN. 

2. Thành phân tham dir Hi ngh: 

- Khách mñ: Dti din Thithng tr?c, lânh dao UBKT, Van phông, các Ban 
thuôc Lien doàn Lao dng thành pM Hãi PhOng; dai  din Dâng ñy, Hi dông 
Trumg, Ban Giám hiu TruO'ng DH Hang hãi Vit Nam; các tp th& cá nhân duçc 
khen thu'ng näm h9c 2021-2022 (co Gidy mài riêng); tp th dugc khen thung 
trong chuang trInh "01 triu sang kin - M hrc vuçrt kho, sang tao, quyt tam chin 
thing dui djch Covid - 19" cüa Tong LDLD Vit Nam; các ttp th& Ca nhân dt giãi 
Giãi chy VMU Go-Ahead 2022. 

- Dii biu triu ttp: Uy viên Ban Chip hành, UBKT, K toán Cong doàn 
Truô'ng; Ban Chp hành Cong doàn B phn; To truâng, t phó t Cong doàn trirc 
thuc Cong doàn Trung. 

* Ltru : Các dgi bku dwçic triu tip tham dy' Hç5i nghj có mgt tru'ó'c 15 phit 
d n djnh t chz'cc và chi dç5ng dam báo cong tác phông, chO'ng djch Covid-19 theo 
quy djnh hin hành. 
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3. Ni dung Hi ngh: 

- Báo cáo kt qua hot dng Cong doàn näm h9c 2021-2022 và trin khai 
nhim vi.i tr9ng tam näm h9c 2022-2023; 

- Tham luân cüa các dan vi; 

- Thào luân; 

- Khen thu&ng các tp th& Ca nhân; 

- Tong kt và trao giái Giài chy VMU Go-Ahead 2022; 

- Phát biu cüa dti din Lien doàn Lao dng thành pM; di din Dng üy Nba truOng; 

- Kêt luân, b mc Hi nghj. 

III. TO CHC THIJ'C HIN 

1. Van phông Cong doàn Trirrng: gri giy mi di biu, chun bj ni dung, 
dir trü kinh phi, lien h da dim, trang trI khánh tit phic vv Hi nghj. 

2. Phân cong chuân bj tham 1un vã báo cáo tii Hi ngh: 

- Cong doàn Khoa L 1un chInh trj tham lun vi ni dung "Dói mó'i, sang 

tgo trong hogt dç5ng Cong doàn theo tinh thcn Nghj quyê't 02-NQ/TW cia Bó C'hinh 

tn tai Khoa L) luán chInh tn ". 

- Cong doàn Khoa COng ngh thông tin tham 1u.n vi ni dung "Djnh hwOng 

hogt dng chuyen dái sO' cza COng doàn Trwàng Dcii hQc Hang hái Viçt Nam ". 

Các don vj giri ni dung tham 1un (bàn mm) cho BTV Cong doàn TruO'ng 
qua email: congdoan@vimaru.edu.vn  tru*c 17h ngày 16/9/2022 d tng hçip. Do 
dài cüa hal tham lun khOng qua 4 trang A4, thai gian trinh bay tham 1un t61 da 10 
phüt. 

3. Cong doãn các to'n VI:  có trách nhim tham dix Hi nghj dÀy dü, chuÀn bj 
các kin phát biu ti Hi nghj. 

Ban Thuông vii Cong doàn Truông d nghj các Cong doàn b phn và To 
Cong doàn trçrc thuc nghiêm tue thrc hiên, gop phÀn vào thành cOng cüa Hi nghj. 

TM. BAN THU'NG VJ 
U TICH 

PG . Nguyn Cong V:nh 

No'i nhân: 
- Nhu' trên; 
- Dáng üy Trung (d b/cáo); 
- Ban Giárn hiëu (dê t/báo); 
- Li.ru VPCD. 
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