
BO GIAO THÔNG VN TA! CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU1NG BH HANG HAl VIT NAr.1 Dc 1p — T do  — H3nh phüc  

S6: QD-DHHHVN Háiphông, ngày Q.1 tháng 01 nâm 2023 

QUYET D!NH 
V/v cong b cong khai dii toán ngn sách näm 2023 cüa 

Trtr&ng Di h9c Hang hãi Vit Nam 

HIU TRUNG TRIJO'NG DAI HQC HANG HAT VIET NAM 

Can ct' Quyê't djnh so 1 756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia H5i dng tru'àng Tru'àng 
Dgi hQc Hang hái Viç7 Nam v viçc ban hành Quy ché' T chc và hogt dóng cia Tru'àng 
Dgi hQc Hang hái Viçt Nam; 

C'án ct Thông tw so' 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cza B Tài chInh hwO'ng dan 
thvc hiçn cong khai ngOn sách dO'i vói dan vj dv toán ngOn sách, các ui chz'c dirçtc ngán 

sOch nhà nithc h trçr, Thông tw so 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cia B5 Tài chInh tha 
dOi, bO sung mat sO diu cia Thông tu sO 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; 

Can ct Quyé't dinh sO' 1 759/QD-BGTVT ngày 29/12/2 022 cia B5 Giao thông van  tái 

v vic giao du' toán thu, chi NSNN nám 2023; Quyê't djnh sO 1 792/QD-BGTVT ngày 
3 0/12/2022 cta B Giao thông van  tái v vic giao dr toán chi NSNN nám 2023; 

Xét d nghj cia Trithngphdng KO hogch Tài chInh. 

QUYET DNH: 

Diêu i. Cong b cong khai s 1iu d? toán ngân sách näm 2023 cüa Tnthng Di h9c 
Hang Hãi Vit Narn (theo biu dInh kern). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1?c  k tir ngày k. 

Diu 3. Trurng các phOng: TCHC, KHTC; Thu trtthng các &m vj và cá nhân có lien 

quan chju trách nhirn thi hành quyt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
-  Nhu diu 3; 
- BGH, HDT; 
- Bô GTVT (d b/cáo); 
- Lsu VT, KHTC 



Biu 2 
Don vi:  TRIfONG DiI HQC HANG HAl VH' NAM 

Chuo'ng: 021 
D1I TOAN THU, CIII NGAN SACH NHA NU'OC NAM 2023 

(Kern theo Quyet djnh Sc4  'f'l  /QD- DHHH VN ngày O /01/2023 cüa Trithng DH Hang hái Vit Nam) 

Dvt: Triêu dn 
S 
TT 

. 
Noi dung 

Dirtoán 
dtrçrc giao 

1 2 3 
A T1ng s thu, chi, np ngân sãch phi, I phi 
I S thu phi, I phi - 
1 Lphi 
2 Phi - 

Phi khac - 
+ PhI sat hcich c4'p chthig nhán khá náng chuyên mon thuyn tru'Oiig, may trithng - 
II Chi tir ngun thu phi thrqc dé 1i - 
1 Chi sr nghip giáo diic, dão to vii dy ngh - 
a Kinh phi nhim vv thisông xuyên - 
b Kinh phi nhim viii khong thi.thng xuyen 
2 Chi quail i hinh chinh 
a Kinh phi thrc hin ch d t'r chü 
b Kinh phi không thrc hin ch d tir chU 

III S phi, 1 phi np ngân sách nhii nrrc (1) - 
1 Lphi 
2 Phi - 

Phi khác - 
+ Phi sat hQch c4'p cht'mg nhn khth nOng chuyên mon thuyn trtthng, may tru'&ng - 
B thy toán chi ngân säch nhà nrc 35.226.724 
I Nguôn ngân sách trong ntr&c 35.226.724 
1 Chi quãn 1 hinh chinh 

1.1 Kinh phi thirc hin ch d tiy chü 
1.2 Kinh phi không thc hin ch d tir  chü 
2 Chi sr nghip khoa hc và cong ngh (100-101) - 

2.1 Kinh phi thirc hin nhim vii khoa hçc cong ngh - 
2.2 Kinh phi nhim vçi thuirng xuyën theo chirc näng 
2.3 Kinh phi nhim vi khOng thumg xuyen 
3 Chi siy nghip giáo dic, diio to vii dy ngh 34.926.724 

3.1 Kinh phi nhim vii thu?rng xuyên 
3.2 Kinh phi nhim vii không thurng xuyên (070-08 1) 34.926.724 

4 Chi siy nghip y t, dan s vii gia dInh 
5 Chi bão dam xä hôi 
6 Chi hot dng kinh t 300.000 

6.1 Kinh phi nhim vii thuOng xuyên 
6.2 Kinh phi nhim vv không thu'O'ng xuyên (280-33 8) 300.000 

7 Chi siy nghip bão v môi trtrong - 
7.1 Kinh phi nhim vii thithng xuyën 
7.2 Kinh phi nhim vv khOng thi.rOng xuyën - 

7.2.1 Thirc hin nhim vçi biio v môi tru?ng ( Loi 250-Khoin 278) - 
8 Chi siy nghip vim hOa thông tin 
9 Chi sr nghip phát thanh, truyên hlnh, thông tn 

10 Chi sr nghip th due the thao 
II Ngun v6n vin trçr 
III Ngun vay ncr nu?c ngoii 
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