
BO GIAO THÔNG VALN TAI 
TRUNG OH HANG HA!  VIT NAM 

S&  -fT1  /DHI-]IHVN 

V/v giao nhim vit tuyn chn nam sinh viên 
tot nghip d?i  hçc näm 2022 di dào t?o  SQDB 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Oc  1p  - Tir do - Hanh phüc  

Hái Phông, ngày 19 tháng 1 nám 2022 

KInh gui: Thu trtthng các don vj trong toàn Tnrmg. 

Thirc hin Quy& djnh s 999/QD-BGDDT ngày 14/4/2022 cüa B truâng B 
Giáo diic và Dào tto ye vic giao thim vii cho Trixmg DH Hang hãi Vit Nam 
tuyên chn nam sinh viên tot nghip dti h9c näm 2022 di dào to sT quan dir bj 
(theo 1nh gçi cüa B Quôc phông dôi vói các ngành ma quail di yêu cau). Nba 
tru?mg dã thành ltp Hi dông tuyên chçn theo Quyêt djnh so  36  /QD-DHHI-IVN 
ngày  29 / f/2022. 

Vic tuyn chçn phâi tuân thu theo ni dung hurng dn duâi day: 
I. CH! TIEU, THI GIAN VA DIA DIEM oAo TAO 
1. Chi tiêu 

TT Ten ngành (Khoa) 
So hrong 

Chinh 
thurc 

. Dir bi Tong 

1 Khoa h9c Hang hâi (Khoa I-lET) 2 1 3 

2 K thi4t tàu thüy (Khoa DT) 2 1 3 

3 Xây dirng cong trInh thüy (Khoa Cong trInh) 2 1 3 

4 Din t1r dng tàu thüy (Khoa din- Din tü) 2 1 3 

5 Din tir dng cong nghip (Khoa din- Din t1r) 1 1 2 

6 Cong ngh thông tin (Khoa CNTT) 3 1 4 

7 Kinh t 4n tãi thUy (Khoa Kinh t) 2 1 3 
8 K5 thu.t cci khI (Viên co khI) 2 1 3 

Tong cong 16 8 24 

(Clii tiêu sinh viên dy' bj lam ha so' và thu tyc có lien quan nhw chi tiêu sinh viên 
chInh thu'c) 

2. Thbi gian, dla  dim dào tio 
- Thô'i gian dào tgo: 04 tháng, dir kin khai giâng vào du tháng 8/2022 
- Dja dkin: Tnthng Quan sir Quân khu 3, phumg Sao DO, thành ph ChI 

Linh, tinh Hái Duorng. 
II. TIEU CHUAN VA DOI TUONG 
Nam sinh viên có di diu ldn ye' chInh trj, thc khóe, tui dài khóng qua 30, 

tot nghiêp dgi hQc nám 2022 và không thuc din mien hoqc tgm hoãn nhçIp ngu 
trong th&i bInh. 
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1. Vé dio dfrc, chInh trl,  trinh d chuyên mon 
Co lai ljch chInh trj rO rang, dü tiêu chuân chInh trj dê bôi dirO'ng phát trien 

thành dãng vien Dàng Cong san Vit Nam, có bàn linh chInh trj vftng yang, trung 
thành vâi T qu&, vi nhân dân,có phrn chat dao  düc tot, trInh ct chuyên mon 
t& nghip di hçc nàm 2022 (uu tiên nhftng sinh viên co kêt qua tot nghip dt loai 
khá tth len), phü hqp vâi yêu câu cüa Quân dci, là dàng viên ho.c doàn viên thanh 
nien cong san H ChI Minh. 

A A 2. Ve the hrc 
Sue khOe tr loai  1 den loai 3 theo quy djnh tai  thông tu so 16/2016/TTLT-

BYT-BQP, ngày 30/6/2016 cüa B Y t-B Quôc Phông ye vic vic quy djnh 
khám sue khOe thirc hin nghi'a vii quân sir. 

III. QUY TRINH TUYEN CHQN 
Cáe dan vj cüng phi hçp, hip dng thirc hin cong tác tuyn chçn theo các 

buóc sau: 
Bithc 1: T chüc tuyen truyn cho sinh vién 
Các Khoa/Vin pM bin quán trit và tuyên truyn cho 100% sinh viênnam 

t& nghip dai  hçc näm 2022 cOng khai, cong bang và dan chü (nêu can thiet thI 
pMi hçp vâi Khoa GDQP&AN cüng tuyên truyên) xong truâc ngày 10/05/2022. 

B,thc 2: Lp danh sách nam sinh viên dam bào diu kin sue khOe, hçc 1irc 
- Các KhoaNin 1p danh sáeh nam sinh viên dir kin sê t& nghip dai  h9c 

näm 2022, giri ye Tram y tê truóc ngày 18/5/2022 (tramyte@vimaru.edu.vn) và 
triu tp tat cãnhUng sinh viên trên di khám sue khóe theo Thông báo sO /TB- 
DHHIHVN ( bat buc khám 100% SV). 

- Tram y t Tnr?ng ly k& qua khám sue khOe eüa sinh vien nam t& nghip 
dai hçc näm 2022 tru9c khi ra tnrông, 1p danh sách các sinh viên dü và khOng dü 
tiêu ehuân sue khOe bàn giao cho các Khoa!Vin truâe ngày 25/5/2022 

- Các KhoalViên can cü danh sách khám sue khóe cüa Tram y t kt hqp vâi 
ket qua hçe tp cüa sinh viên 1p danh sách sinh viên (dir kien) dü tieu chun di 
dào tao  SQDB (theo mâu phi 1ic kèm theo) gui ye Trung tam GDQPAN truc 
ngày 28/5/2022 (ttgdqp@vimaru.edu.vn, sau do gui van bàn, DT: 0936325338) 

- Phông Dào tao:  Rà soát, dOn dc chi dao  cáe dan vj trong toàn TriRmg xü l 
kjp thai ket qua hçc tp sinh vien trong danh sách khi các KhoaJVin có yêu cu. 

B,thc 3: Phát tt khai và xác minh l lich 

- Phát t.y khai (Bàn thm tra xác minh 1 ljch) cho sinh vien nm trong danh 
sách dir kiên yà huàng dn sinh yjén tir khai theo l ljch gc (nhn a TT 
GDQP&AN). 

- Thu t khai ye. di chiu giüa tr sinh vien khai yâi l ljch gc, 1ra chçn sinh 
vien dü tieu chuân y chInh trj, sue khOe, tt nghip dai  hoc. 

- Xác minh l ljeh: (di yój sinh vien duoc eác dan vi tuyn chçn). 
- Các dan yj dua bàn thm tra xác minh l ljch (bàn tis khai cüa sinh yien) 

kern theo Cong yän giai thiu cüa Nhà tru&ng yà giao nhim vi cho sinh yien v 
dja phuang xin xác minh l ljch. 
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(Buóc nay xong truOc ngày 12/06/2022) 
Cliü j Bu'&c nay sinh viên v chInh quyn dja phuv'ng xin xác nhan  dóng dd'u 

cüa Dáng z,y  xä (phzt&ng) và nç$p igi cho các Khoa/Vin. 
Buâc 4: Lp danh sách báo cáo 
Các KhoaNin rà soát 1i tiêu chun, chit 1uçng cUa ti'xng sinh viên dâ tuyên 

chpn, chôt so lucing theo chi tiêu duçic giao, 1p danh sách báo cáo Ban Giám hiu 
(qua Trung tam GDQPAN). (Lap danh sách nhzt máuphy 4w güi kern theo) 

- Ghi dy dü, chInh xác dja chi cUa sinh viên: s6 nhà, t dan ph (xorn, thôn); 
phuing (xà); quQn (huyn); thành phô (tInh). So din thoti cUa sinh viên và gia 
dInh (ca cô djnh và di dng), dja chi email dê có the lien lac  duc vói gia dInh cüa 
sinh viên và sinh viên sau khi d bào v tot nghip ch 1nh gui. 

- Danh sách các don vj (co chü kI cüa Thu truâng dan vj) np ye Trung tam 
GDQPAN tong hçip trInh Ban Giám hiu phê chuân, thô'i gian trisc ngày 
20/6/2022. 

Bu'ôc 5:  Hoàn chinh h so cüa ti1ng sinh viên 
- Bàn thm tra xác minh 11 ljch: có chti kI và dóng du cUa dãng üy dja 

phucing: cap xà (phixng) noi gia dInh sinh viên cu trü; 
- Bàn sao giy khai sinh; 
- Gi.y khám sirc khóe (co k& 1un loai 1 dn loai 3); 
- Bàn sao bang tht nghip hotc gi.y chüng nhn tot nghip; 
- Bang dim( phô to cong chi'mg); 
- S doàn viên TNCSHCM, giy gió'i thiêu sinI hoat doân v Truông Quân sii' 

Quân khu 3; 
- Dan tlnh nguyen dào tto SQDB (d& vi sinh viên tInh nguyen, theo mu 

phii liic g11i kern theo). 
Bi..râc nay xong trithc ngày 26/6/2022. 
Bwác 6:  Báo cáo Bô Giáo dc và Dào tao,  B Quc phàng và ch 1nh gpi 

cüa Bô trithng Bô Quôc Phông: Thii gian truOc ngày 0 1/7/2022. 
Bu'ô'c 7:  Trao lnh gçi, triu tp sinh viên và bàn giao quân. 
- Ngay sau khi có Quyt djnh cüa B trrning B Qu& phông, Ban Giám hiu 

thông báo triu tp sinh viên trao Quyêt djnh, giao nhim vi. 
- T chüc 1 tin sinh viên di dào tao SQDB (co k hoach ci th sau). 
IV. NHIM V1J CUA CAC D€IN VI 

Các don vj cn nm vüng chU truang, tiêu chun và các buc tuyn chpn 
SQDB dé xét dü so luçing, dam bão chat luqng sinh vien, to chuc tuyên truyn 
rng râi, quán trit cho sinh viên nhn thuc tot ye trách nhim, nghia v1i cüa 
sinh viên trong sir nghip xây dung quân dOi  và bào v T quéc, sn sang dap 
1rng nhim v11 quôc phông khi có yêu câu. L.nh dao  các don vi, can pMi hqp 
chat ch trong qua trInh tuyên chçn, theo dôi sat sao nm chc tInh hInh cüa 
sinh viên dê kjp thai giãi quyêt nhi]ng van dé nay sinh trong thirc hin nhim 
vit, ci the nhu sau: 
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1. Phông Cong tác sinh viên 
Phi hap c1ing các dan v lam t& Cong tác tuyên truyn, giáo dic nhn thirc cho 

sinh viên v trách nhim và nghia vi trong thirc hin cong tác SQDB cüa Nha truang. 

2. Phông Dào tio 
- Quán 1 bang t& nghip cüa sinh viên có trong danh sách di dào to SQDB 

nàm 2022 khi các Khoa/Vin bàn giao. 
- Cung cp bang kt qua h9c t.p, bàn sao bang tot nghip dê du'a vào ho so 

khi các don vi có yêu câu. 
- Phôi hap vi các Khoa/Vin trao bang tot nghip cho sinh viên ti trung 

Quân six Quân khu 3 khi Lanh do Nhà triRrng len thärn và dng viên sinh viên 
dang dào tto SQDB. 

3. Phông To chtic - Hãnh chInh 
- PhM hçp cüng các Phàng, Khoa/Vin lam t& mci thu tçtc cho sinh viên. 

- Dam bâo Ca sO' 4t chat, trang trI khánh ti&, phOng h9p và phuang tin cho 
qua trInh thçrc hin nhim vi. 

4. Phông K hoch - Tài chInh 
Darn bào kinh phI cho qua trinh thirc hin nhirn v1i tuyn ch9n, khi dupc Ban 

Giám hiu phê duyt. 

5. Doàn thanh niên Cing san HCM 
Chuyn giy sinh hott doân tim thôi cho sinh viên dn Tru'Ong Quãn sir Quãn khu 3. 

6. Trung tam GDQPAN 
- Xây dirng k hoach, chun bj ni dung, tharn muu cho Ban Giárn hiu v 

cong tác SQDB; 

- Phi hap và hung dn các don vj trong qua trinh tuyn ch9n, tng hap báo 
cáo Ban Giám hiu, B Giáo diic và Dào tao,  B Quôc phOng; 

- Cir can bO phii trách,theo döi, thäm và dng viên kp thO'i sinh viên trong 
qua trInh huân 1uyn tai  tru'Ong Quân sir; to chirc dua sinh viên di dâo tao  và don 
sinh viên ye Tru'O'ng tuyt dOi bão darn an toàn. 

7. Các Khoa/Viên có sinh viên di dào tao SQDB 
- Phi hap vó'i Trung tarn GDQPAN và CáC co' quan lam tot cong tác tuyên 

truyên, tuyên ch9n sinh viên di dào tao  SQDB; 

- Thông báo mi kê hoçtch cüa Nhà tru'O'ng ye cong tác SQDB tói sinh viên; 
- T chüc tuyn ch9n Va chju trách nhirn truó'c Ban Giárn hiu v s lu'çing, 

chat lung sinh viên theo clii tiêu duqc giao; 

- Lp danh sách sinh viên duc tuyn ch9n bàn giao cho Trung tarn 
GDQPAN tong hap báo cáo Ban Giárn hiu (theo mu); 

- Hoàn thin h so cCia sinh viên theo quy djnh; 

- Quán 1 Bang t& nghip và trao bng tt nghip cho sinh viên tti Tru'Ong 
Quân sij' Quân khu 3 khi länh dao  Nhà tru'O'ng len thärn và dng viên sinh viên 
dang dào tao  SQDB. 
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8. Tqim Y t 
- T chirc khám sue khóe cho sinh viên, bàn giao kt qua cho các Khoa/Vin 

dé lam ca s& tuyên ch9n; 
- Chju trách nhim truó'c Ban Giám hiu v kt qua lKhárn sirc khôe cüa sinh 

viên thrçic tuyên ch9n. 
V. NGHIA VV VA QUYEN LI CUA SINH VIEN 

- Sinh viên phâi chp hành nghiêm Lnh gci di dào tao  SQDB cüa B tru&ng 
B quôc phông. Tnthng hçip sinh viên không chap hành Lnh, Nhà trung báo cáo 
B Quôc phông ra quyêt djnh buc sinh vien phãi thirc hin 1ut nghia vii quân sir, 
tam giü bang tot nghip, ho sci sinh viên dong thii xét các hInh thi.rc k' lut và 
thông báo ye dja phuang ncii sinh viên cu trü dê dja phuong xur 11 theo 1ut djnh. 

- Trong và sau khóa h9e duqc hu&ng mci ch d chInh sách cüa Nhà nuóc 
theo luât dinh. 

- Sinh viên tt nghip khóa dào tao  SQDB duge phong quân ham SQDB, 
duçic däng kI vào ngach  dir bj dng viên và duçc mien thurc hin 1ut nghia vii 
quân sir trong thôi bInh khi chua có 1nh dng viên. Dtxçic nhn 1 tháng luong vâi 
cap bc thiêu üy, khi thi tuyên cong chüc duçic cong  them 01 diem vào kêt qua thi. 

- Sinh viên có nguyen vng tInh nguyen vào phuc vçi quân di thi vit dan 
tInh nguyen gui B QuOc phông, nêu dü diêu kin và B Quôc phông Co nhu câu 
s duçic diêu dng vào phiic vi1 trong quân di 2 nàm, hêt thyi han  2 nàrn nêu sinh 
vien tiêp tçlc tInh nguyen a lai  phiic vi trong quãn di, nêu quân di cO nhu câu thI 
ducrc quyêt dnh chuyên sang si quan thung trirc hoc quân nhân chuyên nghip 
theo din bô trI can b dê phuc vi quân di lâu dài. 

Yéu cu Thu tru'ang các co quan, dan vj và cá nhân có lien quan nghiêm 
triên khai thuc hiên./. 

Noi nhmn: 
- Nhu' trn; 
- Ltru: VT, TTGDQPAN. 

P3S.TS. hm  £Uid , 
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Phuluci 
(Nhüiig cong dan sau day du'çic tçim hoêmn và mien gi nhp ngi trong thô'i bInh,) 

Diu 41. Cüa Iut nghia vti quân sr nãm 2015: 
1. Tm hoãn gçi nhp ngii di v&i nhfrng cong dan sau day 
a) Chua dü sirc khóe phic v17i ti ngU theo kt luin cüa Hi dng khárn s1rc khôe; 

b) Là lao dng duy nht phài trirc tip nuôi duO'ng than nhân không con khã 
näng lao dng hoc chua den tuôi lao dng; trong gia dmnh bj thit hai  nng ye 

ngui và tài san do tai nan,  thiên tai, dch bnh nguy hiêrn gay ra du'cic U ban 
nhân dan cap xä xác nhân; 

c) Mt con cüa bnh binh, ngui nhim chit clic da cam suy giàm khã nãng 
lao dQng tr 61% den 80%; 

d) Co anh, chj, em rut là mt ha sT quan, binh si dang phc vii tai  ngü, ha si 
quan, chiên si thirc hin nghia vii tham gia Cong an nhân dan; 

di) Ngui thuc din di dan, giän dan trong 03 nàm du dn các xâ dc bit 
khó khän theo dir an phát triên kinh tê-xâ hi cUa Nba nu'cc do Uy ban nhân dan 
cap tinh trâ len quyet djnh; 

e) Can b, cong chirc, viên chirc, thanh niên xung phong dugc diu dng dn 
cong tác, lam vic a vüng có diêu kin kinh tê-xã hi dc bit khó khàn theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

f Dang h9c tai  co sâ giáo diic ph thông; dang dugc dào tao  trInh d di h9c h 
chInh quy thuc Ca s& giáo diic dial h9c, trinh d cao dàng h chInh quy thuc ca s( 
giáo dic nghê nghip trong thai gian mt khóa dào tao  cüa mt trinh d dào tao. 

2. Mien gi nhip ngü cti vó'i nhfrng cong dan sau day: 
a) Con cüa lit si, con cü thuang binh hang met; 

b) Môt anh hoAc môt em trai cüa liêt sT; 

c) Mt con cüa thisang binh hang hai; mt con cüa bnh binh SU giãrn khã 
nãng lao dng tir 81% tr& len; mt con cfia ngui nhim chat dc da cam suy giârn 
khâ näng lao dng tiir 81% trO' len; 

d) Ngu'ii lam cOng tác ca yu không phài là quân nhân, Cong an nhân dan; 

di) Can b, cOng chtrc, viên chirc, thanh niên xung phong dugc diu dng dn 
cong tác, lam vic a vüng có diêu kin kinh tê-xã hi dc bit khó kbän theo quy 
djnh cüa pháp 1ut tfr 24 tbáng tra len. 

3. Cong dan thu3c diii tçim Jioãn gii nhip ngü quy ttjnh 41i klioán 1 Diiz 
nay, nêu không can lj  do 411n hoãn 11,1 du'ic gi n/i Ip  ngü. 

C/Ia j: Trong tru'ô'ng hQp sinh viên thuc din dzr'c miln hoc tçiin hoân nêu 
trén nhu'ng nêu tInh nguyn thi van có the xét tuyén di dào tgo si' quan c4i' bf. 
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Phu luc 2 
(Máu do'n cia sinh viên tlnh nguyen di dào tzo SQDB nám 2022) 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Htnh phtic 

DO XIN TINH NGUYN DI DAO TAO St QUAN DI B! NAM 2022 

KInh gü'i: 

- Khoa Viên)  

- Ban Chi huy quân sir Truing DHHI-IVN. 

Ho và ten:  MSV  

Sinh ngày, tháng, nàrn:  

Quê quán:  

Trii quán:  

Hin là sinh viên Khóa .., nghành .  Khoa 
(Vin) Trung DI-IHHVN; 

Qua tIm hiu v cong tác dào tio SQDB bàn than tôi nhn thrc rO mi1c dIch, 
nghia, tam quan trpng, trách nhim cQng nhu' quyên igi ctia bàn than sau khi di dào 
to SQDB. 

D gop phn vào sir nghip xây dirng và báo v To quc: Là mt thanh niên 
dugc h9c tp và dào tto nay dã tot nghip Di h9c, phát huy truyên thông ci'ia Rip 
ló'p the h cha anh di tru'ic. Nay tOi xin viêt dan nay kInh mong Khoa/Vin 

 Ban CHQS Tru'ng DHHI-IVN xern xét cho tôi du'gc di dio 
to SQDB närn 2022. Tôi xin hira s hoàn thành tOt khóa dào tao SQDB, chap 
hành tOt k' lut quân dOi Va nhUng quy djnh cüa Nhà trung, sn sang nhn và 
hoàn thành xuât sac nhim vçi du'çic giao. 

Tôi xin trân thành cam an! 

Hái Phông, ngày......tháng .......nárn 2022 

NGTXO'I LAM TXIN 
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DANH SACH 
Can b, giãng viên Trung tarn GDQPAN phti träch các khoa/vin 

TT Ten Khoa/Vin Can b, GV phi trách S din thoii 

1 Khoa Hang hâi Ngô Minh Hãi 0366725484 

2 KhoaDóngtâu LêVänCuOng 0976285633 

3 Khoa Cong trInh Pharn Xuân Duong 0345862823 

4 Khoadin-Dintir NgoVänDoàn 0988301116 

5 Cong ngh thông tin (Khoa CNTT) Nguyn Hoãi Narn 0982728576 

6 Kinh t 4n tái thüy (Khoa Kinh t) Nguyn Cong Quân 0982707506 

7 K9 thut c khI (Vin co khI) Trjnh Van Cu'ng 0936325338 
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