
BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
TRUNG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc

S:  4C3  QD-DHHHVN Háiphdng, ngày  A  tháng 01 näm 2023

QUYET DNH
V/v cong b cong khai thy toán ngân sách nàm 2023 cüa

Tru*ng Di hçc Hang hãi Vit Nam

HIEU TRTfNG TR11NG DiJ HQC HANG HA! VIT NAM

Can th Quyê't d/nh sá 1 756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia H5i dng trw&ng Tru'àng
DQi hQc Hang hat Viçt Nam v viçc ban hành Quy chl T chüc và hoot d5ng cia Trw&ng
Dgi hQc Hang hat Viçt Nam,

Can c& Thông tu s6 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cia Bô Tat chInh hithng dán
thzrc hiçn cong khai ngdn sách dO'i vó'i do'n vj dir toán ngân sách, các t cha'c dwcrc ngân
sách nhà nithc h0 trçr, Thông tu sd 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cia B3 Tat chInh tha

dat, bá sung mat  s diu cia Thông tu' sa 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017,

Can th Quyê't djnh sá 1 759/QD-BGTVT ngày 29/12/2 022 cla Bç3 Giao thông vgn tat

v vic giao dir toán thu, chi NSNN näm 2023, Quyê't djnh sO' 1 792/QD-BGTVT ngày

3 0/12/2022 cza B5 Giao thông van  tat v vic giao dy' toán chi NSNN nám 2023, Quye't

d/nh sO' 1677/QD-BGTVT ngày 22/12/2022 cia B Giao thông van  tat v vic giao dt toán
thu,chi NSNN nám 2023, Quyê't dfnh sO' 1804/QD-BGTVT ngày 30/12/2022 cza B Giao

thông van  tat v vtc gtao dy' toán chi NSNN nám 2023; Quyê't d/nh sO' 1805/QD-BGTVT

ngày 3 0/12/2022 cza B Giao thông van  tat v vic giao dy toán chi NSNN nám 2023,

Xét d nghj cia TrithngphOng KI hogch Tat chInh.

QUYET DINH:

Diu 1. Cong b6 cong khai s 1iu dr toán ngân sách näm 2023 cüa Trung Di h9c
Hang Hãi Vit Nam (theo biu dInh kern).

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k.
 

Diêu 3. Tnthng các phOng: TCHC, KHTC; ThU truâng các dan vj và Ca nhân çx5 lien
quan chju trách nhim thi hãnh quyt djnh nay.!.  d"

         

Noi nhin:
- Nhii diu 3;
- BGH, HDT;
- Bô GTVT (dé b/cáo)
- Li.ru VT, KHTC.7'T.



Biêu 2 
Don vi: TRUUNG DI HQC HANG HA! VIT NAM 
Chroiig: 021 

D1f TOAN THU, CHI NGAN SACH NHA N1X1C NAM 2023 
(Kern theo Quyt djnh s A3 /QD- DHJTIHVN ngày , /01/2023 cza Trtt&ng DH Hang hái Viêt Narn) 

Dvt: Nghln dn 
S 
TT 

. 
NQ1 dung 

Dtrtoán 
thrçrc giao 

1 2 3 
A Tng s thu, chi, np ngân sách phi, 1 phi 
I S thu phi, I phi 81.000 
1 Lphi 
2 Phi 81.000 

Phi khác 81.000 
+ Phi sat hach  cAp chi'rng nhn khã näng chuyên mon thuyn tnrâng, may trInng 81.000 
II Chi tU' ngun thu phi thrçrc d 1i 72.900 
1 Chi sir nghip giáo diic, dào to và dy ngh 72.900 
a Kinh phi nhim vu thuOng xuyên - 
b Kinh phi nhim vi,i khong thuO'ng xuyên 72.900 
+ Phi sat hach  cAp chirng nhn khã nãng chuyên mon thuyn truO'ng, may tri.râng 72.900 

Chi cho cong tác tá chic thu phi theo quy djnh tai khoán 2, Diu 5 Nghj djnh so 
120/2016/ND-CP ngày 23/8/2016 cia ChInh phü 

72 900 

2 Chi quãn 1 hành chfnh 
III S phi, 1 phi np ngân sách nhà ntrc (1) 8.100 
1 LphI 
2 PhI 8.100 

Phi khác 8.100 
+ Phi sat hach  cAp chirng nhn khã näng chuyen mon thuyn trtxàng, may trixO'ng 8.100 
B Dir toán chi ngân säch nhà ntr&c 36.971.724 
I Ngun ngân sách trong ntr&c 36.971.724 
1 Chi quãn 1 hành chinh 
2 Chi sir nghip khoa hyc vä cong ngh (100-101) 745.000 

2.1 Kinh phi thi,rc hin nhim vi,i khoa hc cong ngh 745.000 
- Nhiern vi khoa hQc cOng nghê cOp quOc gia 
- Nhiçm vt khoa hQc cong nghe c4'p Bó 745.000 

* Nhiçrn vy chuye2n tiêp 745.000 
- Nhim vz khoa hQc cOng ngh cdp co sá 

2.2 Kinh phi nhim vu thuong xuyên theo ch(rc näng 
2.3 Kinh phi nhim vu khong thi.thng xuyên 
3 Chi sir nghip giäo ditc, dào to Va dy ngh 34.926.724 

3.1 Kinh phi nhim vi thuOng xuyên 
3.2 Kinh phi nhim vi,i khong thuing xuyên (070-08 1) 34.926.724 
4 Chi sir nghip y t, dan s và gia dInh 
5 Chi bão dam xa hi 
6 Chi hoyt dng kinh t 300.000 

6.1 Kinh phi nhim vu thuOng xuyên 
6.2 Kinh phi nhim vi,i khong thrnmg xuyên (280-33 8) 300.000 
7 Chi sr nghip bão v môi trtro'ng 1.000.000 

7.1 Kinh phi nhim vu thu'ing xuyên 
7.2 Kinh phi nhim v khong thi.r&ng xuyên 1.000.000 

7.2.1 Thi,rc hin nhirn vu bào v môi trir?mg ( Loai 250-Khoãn 278) 1.000.000 
* Nhim vy chuyên tiép 1.000.000 
8 Chi sir nghip van hóa thông tin 
9 Chi sir nghip phät thanh, truyn hlnh, thông tAn 
10 Chi sr nghip th dc th thao 
II Nguôn vn vin try' 
III Ngun vay ncr ntrrc ngoài 
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