
BO GIAO THÔNG VLN TAI CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VI1T NAM 
TRUNG DH HANG HA! V1tT NAM J3c Ip - Tu.r do - Hinh phóc 

S: ,/OLZ/QD-DHHHVN Hái Phông, ngày AL tháng 05 näm 2022 

QUYET D!NH 
V mü'c thu hQc phi näm hyc 2022-2023 

HIEU TRIJNG TRUJNG DAI HQC HANG HA! VIET NAM 

Can c QuyeCt  djnh s 1756/QD-HDT ngày 02/10/2020 cia Hói dng trw&ng 
Trzthng Dci hQc Hang hái Viçt Nam v viçc ban hành Quy ché' T chz'c và hogt di7ng 
cIa Tru'ô'ng Dgi hQc Hang hal Viçt Nam; 

Can ct' Nghj djnh S6 60/2021/ND-CF ngày 2 1/6/2021 cza ChInh phi quy djnh 

cci' chl ty' chi tài chinh ctia do'n vj sy' nghiçp cong lap; 

Can th Nghj d,inh S6 81/2021/ND-CF ngày 2 7/8/2021 cüa C7-zinh ph quy djnh 
v cc" ché' thu, quán l,) hQc phi d6i vài cci' sà giáo dyc thu5c hç thO'ng giáo dyc quô'c 
dan và chInh sách miê"n, giám hQc phi, h0' trcr chi phi hQc tap,  giá  dich  vy trong lThh 

vy'c giáo dyc, dào tao; 

Can th Quyê't djnh sá 896/QD-BGTVT ngày 11/5/2020 cia B5 Giao thông van 

táiphán loi 4i' chi tài chInh ll'nh vuc giáo dyc dào tgo; 

Can thNghj quylt s6 467/NQ-HDTngay 28/04/2022 cia Hói dcng Trwàngphê 
duyct phwo'ng an diu chinh hoc phi giai dogn 2022-2025 theo Ngh/ djnh 81/ND-CF 

cia Chjnh phi,' 

Can ct' Biên ban hQp v phu'crng an müc thu hQc phi tic nám hQc 2022-2023 dê'n 

näm hQc 2026-202 7 ngày 09/05/2022 cia Tru'àng Dgi hoc Hang hal Viç7 Nam. 

QUYET D!NH 

Diêu 1. Mirc h9c phi näm hçc 2022-2023 di vâi các trInh d dào tto, 1oti hInh 

dào tto di h9c, sau dai  h9c cüa Trumg Dti h9c Hang hãi Vit Nam nhu sau: 

1.1 

1.2 

Dào tto sau di h9c: 

- Nghiên ciiru sinh: 

- Cao hoc: 

Dào tio dai hoc: 

- ChuGng trInh dai  trà: 

- Chirong trinh cht lucmg cao: 

- Chuong trInh tiên tin: 

+ H9c phn ting Vit: 

+ H9c phn ting Anh: 

3.380.000 dng/tháng 

2.080.000 dng/tháng 

410.000 dng/tin chi 

8 19.000 dng/tfn chi 

8 19.000 dng/tIn chi 

1.229.000 dngItin chi 



- H lien thông: 

+ Dào tto theo niên ch: 2.080.000 dng/thãng 

+ Dão tto theo tin chi: 6 14.000 dng/tIn chi 

- H vra lam vira h9c: 2.080.000 dng/tháng 

Diu 2. Quyt dnh nay có hiu lirc k tir ngãy k. 

Khi ChInh phU ban hành ch d tin liiorng theo Nghj quyt s 27-NQ/TW ngày 
21/5/2018 cüa Hi nghj lAn thir bay Ban Chip hành Trung iwng khóa xii ye cãi each 
chInh sách tin hrnng d& vOl can b, cong chüc, viên chrc, 1irc luçing vu trang và 
ngithi lao dng trong doanh nghip, cp thAm quyn ban hành Thông tu huOng dn 
mt s ni dung v c ch ti,r chü tài chinh cUa don vj sir nghip cOng lap, Nghj djnh 
s 81/2021/ND-CP ngày 27/8/202 1 eüa Chinh phü quy djnh v ca ch thu, quãn l hçc 
phi di vOi c sO giáo diic thuc h thng giáo diic quc dan và chInh sách min giãm 
hc phi, h trq chi phi h9c tsp, giá djch vii trong linh vxc giáo diic, dào tao  và các 

chInh sách diu chinh, sira di, b sung khác (nu co), mirc h9c phi tai  Diêu 1 së &rcic 

diu chinh khi các van ban trén chInh thi.'rc duçic ban hành. 

Diu 3. TrirOng các phOng: TCHC, DT, KHTC; Giám dc TT HT & DTLT, TT 
NNT-iH; Vin truOng: Viên Dào tao  Sau dai hoc, Vin Dào tao  Quc th, Vin Dào tao 

Cht lugng cao; Thu truOng cãc don vj và cá nhân cO lien quan chu trách nhim thi 

hành Quy& djnh nãy./. V 

Noi nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
- HDT, BGH; 
- Luu: VT, DT, KHTC. 
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