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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-CHHVN Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 04/02/2021 của Đảng 

ủy Cục Hàng hải Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải 

Việt Nam đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hàng hải, nhất là  

nguồn nhân lực chất lượng cao với cơ cấu hợp lý 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 04/02/2021 của Đảng ủy Cục Hàng 

hải Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đối 

với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hàng hải, nhất là nguồn nhân lực 

chất lượng cao với cơ cấu hợp lý; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 19-NQ/ĐU ngày 04/02/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đối với công tác đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực hàng hải, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao với cơ 

cấu hợp lý. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra hàng hải, Thủ trưởng các tổ 

chức giúp việc Cục trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Đảng ủy Cục HHVN; 

- Website Cục HHVN; 

- Lưu: VP, TCCB(Tùng). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Hồng Giang 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 04/02/2021 của Đảng ủy Cục 

Hàng hải Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải 

Việt Nam đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hàng hải, nhất 

là nguồn nhân lực chất lượng cao với cơ cấu hợp lý 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-CHHVN ngày        tháng 12 năm 2021  

của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kế hoạch của Cục Hàng hải Việt Nam nhằm cụ thể hóa các quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 

04/02/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực hàng hải, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao với cơ cấu hợp lý (gọi tắt là 

Nghị quyết số 19-NQ/ĐU) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, đặc thù 

của Cục Hàng hải Việt Nam. 

2. Công chức, viên chức và người lao động, nhất là các đồng chí Lãnh đạo 

Cục, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu, gắn thực hiện có hiệu quả các 

nội dung Nghị quyết số 19-NQ/ĐU với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan, đơn vị, chỉ đạo thực hiện theo yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam. 

II. MỤC TIÊU 

1. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức có phẩm chất, 

năng lực và phong cách làm việc phù hợp với thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, 

vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, trong đó đặc biệt đối với các 

chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo các tổ chức giúp việc Cục trưởng bảo đảm 

tính kế thừa và phát triển. 

3. Việc đề bạt, bố trí và sử dụng cán bộ phải tuân theo quy trình khoa học, 

thống nhất giữa các khâu từ phát hiện, tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo, bồi 

dưỡng đến đề bạt, bố trí và sử dụng cán bộ; phải xây dựng thành một tiêu chí cụ 

thể, rõ ràng, phải đáp ứng được yêu cầu công việc được giao. Tiếp tục rà soát, 

sửa đổi, bổ sung các quy định của Cục Hàng hải Việt Nam về công tác tổ chức 

cán bộ cho phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng dẫn của cấp ủy có 

thẩm quyền. 

4. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng chương trình giảng dạy phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường công tác tuyển sinh hàng năm, chú trọng 
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đào tạo đúng những ngành nghề phù hợp để cung cấp nguồn nhân lực cho ngành 

hàng hải; đào tạo theo đặt hàng, nhu cầu của doanh nghiệp. 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy đảng, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam 

tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể đảng viên, công chức, 

viên chức của cơ quan, đơn vị; ban hành Nghị quyết chuyên đề hoặc chương 

trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đạt 

chất lượng và hiệu quả thiết thực. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết về Đảng ủy Cục theo quy định. 

2. Các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục theo nhiệm vụ được phân công 

thường xuyên theo dõi, giám sát các tổ chức đảng trong việc triển khai, tổ chức 

thực hiện Nghị quyết. 

3. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp, theo dõi đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Cục trưởng về các biện 

pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch triển khai thực hiện được hiệu quả, đúng 

tiến độ. 

 4. Các tổ chức giúp việc Cục trưởng, cơ quan, đơn vị của Cục Hàng hải 

Việt Nam thường xuyên rà soát quy hoạch cán bộ để làm cơ sở tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng phù hợp theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Có cơ chế tuyển 

dụng, bồi dưỡng công chức, viên chức có năng lực, triển vọng phát triển theo 

chức danh đã được quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế cận bảo đảm chất lượng; 

tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực hàng hải nhất là lực 

lượng thuyền viên./. 
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PHỤ LỤC  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-CHHVN ngày      tháng 12 năm 2021  

của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) 

STT Kế hoạch thực hiện  

Cơ quan, 

đơn vị chủ 

trì 

Cơ quan, đơn vị phối 

hợp 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

1.  

Triển khai có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục 

Hàng hải Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Cục theo đề án 

đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 

265/QĐ-BGTVT ngày 18/02/2019. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

Theo lộ trình 

của Đề án đã 

được phê duyệt 

 

2.  Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo kế hoạch đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

Theo lộ trình 

của đã được 

phê duyệt 

 

3.  

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Cục Hàng hải 

Việt Nam về công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp với các 

quy định hiện hành và theo hướng dẫn của cấp có thẩm 

quyền. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

Năm 2022 

Sau khi có 

hướng dẫn 

của Bộ 

GTVT, Bộ 

Nội vụ 

4.   Khuyến khích công chức, viên chức nghiên cứu các đề tài 

khoa học. 

Phòng Khoa 

học Công 

nghệ và Môi 

trường 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục 

Thường xuyên  

5.  Tuyển dụng, xét tuyển sinh viên giỏi, người có kinh nghiệm 

về lĩnh vực hàng hải vào công tác ngành hàng hải. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục 

Thường xuyên  

6.  Đánh giá cán bộ, bố trí, sử dụng cán bộ đúng việc, tham 

mưu bổ nhiệm đúng người, đúng thời điểm. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 
Thường xuyên  
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STT Kế hoạch thực hiện  

Cơ quan, 

đơn vị chủ 

trì 

Cơ quan, đơn vị phối 

hợp 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

Cục 

7.  

Tham mưu cho Nhà nước có chính sách miễn giảm học phí, 

hỗ trợ nơi ăn ở cho học viên; Miễn thuế thu nhập cá nhân từ 

tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm 

việc cho các hãng tàu trong nước (hiện này Chính phủ mới 

miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của 

thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu 

nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế), 

quy định mức bảo hiểm đặc thù, mức lương tối thiểu đặc thù 

cho thuyền viên bắt buộc doanh nghiệp sử dụng thuyền viên 

phải thực hiện. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ, 

Phòng Tài 

chính, 

Phòng Vận 

tải và dịch 

vụ hàng hải, 

Phòng Đăng 

ký tàu biển 

và Thuyền 

viên 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục 

Năm 2022 - 

2025 
 

8.  

Tiếp tục kiến nghị, đề xuất với cơ quan quản lý tăng cường 

đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu về đào tạo kỹ thuật. Trong 

đó tập trung các biện pháp hỗ trợ để nâng cao chất lượng 

đào tạo đối với khối cao đẳng và dạy nghề. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

- Các cơ sở đào tạo, 

huấn luyện thuyền viên. 

Năm 2022-

2025 
 

9.  Xây dựng phần mềm thi trên máy tính phần tiếng Anh, 

chuyên môn đối với khối đi biển trước khi thi vấn đáp. 

Các cơ sở 

đào tạo, 

huấn luyện 

thuyền viên 

Phòng TCCB, Các tổ 

chức giúp việc Cục 

trưởng 

Năm 2022 - 

2025 
 

10.  

Tiếp tục triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục 

Hàng hải Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Cục theo đề án 

đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 

265/QĐ-BGTVT ngày 18/02/2019. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

Theo lộ trình 

của Đề án đã 

được phê duyệt 

 

11.  Đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên ngành, vị trí việc làm và 

ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. Thường xuyên  
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STT Kế hoạch thực hiện  

Cơ quan, 

đơn vị chủ 

trì 

Cơ quan, đơn vị phối 

hợp 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

12.  

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

hàng năm, tạo cơ chế, chính sách để thu hút các chuyên gia, 

đội ngũ sinh viên trẻ có năng lực vào làm cho bộ máy nhà 

nước. 

Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

Thường xuyên  

13.  

Chú trọng đào tạo lực lượng lao động làm việc tại các lĩnh 

vực của ngành hàng hải và các ngành liên quan khác của 

kinh tế biển: dầu khí, thủy sản, du lịch, nghiên cứu biển, 

khảo sát và thăm dò tài nguyên biển...; tăng nhanh số lượng 

thuyền viên và những người lao động khác thuộc ngành 

hàng hải xuất khẩu làm việc ở nước ngoài phù hợp với nhu 

cầu trong từng giai đoạn. 

Các cơ sở 

đào tạo, 

huấn luyện 

thuyền viên 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

Thường xuyên  

14.  Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực hàng hải. 

Trường Cao 

đẳng Hàng 

hải I 

- Các tổ chức giúp việc 

Cục trưởng. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Cục. 

2022-2023  
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