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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 04/KH-TCĐN      Bình Thuận, ngày 08 tháng 01 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
Dọn vệ sinh Trường đón tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 

 
 Nhằm tạo cảnh quan, giữ khuôn viên Trường sạch đẹp đón tết Nguyên đán 

Mậu Tuất năm 2018.  

Trường xây dựng kế hoạch dọn vệ sinh như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Nhằm tạo cảnh quan Nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, đảm bảo vệ sinh 
môi trường chào mừng tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và đảm bảo an toàn vệ  
sinh, phòng chống cháy nổ trong thời gian nghỉ tết. 

- Các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, thực 
hiện hiệu quả, đúng thời gian và đúng khu vực được phân công, rác phải được gom 
và đổ đúng nơi quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 - Làm sạch cảnh quan Nhà trường: Cắt cỏ, quét dọn sân Trường, các bồn 
hoa, khu đất dự phòng, khu vực công cộng khác trong khuôn viên và vỉa  hè đường 
song hành Quốc lộ 1A ngang qua Trường. 

- Quét dọn, lau chùi các phòng học, phòng (xưởng) thực hành. 

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC LAO ĐỘNG 

1. Thời gian 

- Từ ngày 22/01/2018 đến hết ngày 26/01/2018. 

- Nghiệm thu kết quả vào lúc 16h00’ ngày 29/01/2018. 

Các đơn vị chủ động triển khai thực hiện, hướng dẫn, theo dõi quá trình 
thực hiện và phối hợp nghiệm thu đúng thời gian Kế hoạch. 

2. Hình thức lao động 

Khoán công việc, đơn vị nào thực hiện đúng thời gian, có hiệu quả và 
được nghiệm thu thì kết thúc quá trình lao động. Đơn vị nào chưa hoàn thành 
công việc đúng thời gian theo Kế hoạch sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
Ban Giám hiệu. 

3. Dụng cụ lao động 

Các Khoa tham gia dọn vệ sinh huy động và phân công học sinh, sinh 
viên (HSSV) mang theo dụng cụ lao động để thực hiện (trường hợp sử dụng 
máy cắt cỏ các đơn vị liên hệ phòng Hành chính - Quản trị để nhận nhiên 
liệu). 
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4. Yêu cầu   

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia lao động; 

- Đảm bảo lao động đúng khu vực được phân công;  

- Rác phải được gom và đổ đúng nơi quy định, không đốt rác; 

- Trưởng các đơn vị theo dõi xuyên suốt quá trình lao động; GVCN phân   
công, theo dõi, đôn đốc HSSV tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm túc. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Đối với khu vực khối văn phòng, khu vực sử dụng chung 

- Đối với các phòng làm việc: Các đơn vị thực hiện dọn vệ sinh nơi làm 
việc gọn gàng, sạch sẽ; sắp xếp hồ sơ, tài liệu, sổ sách ngăn nắp, đảm bảo an toàn 
vệ sinh phòng, chống cháy nổ. 

- Phòng Hành chính - Quản trị: Dọn vệ sinh Hội trường lớn, Hội trường IC, 
các phòng họp, thư viện, phòng nghỉ giáo viên; cắt cỏ tại khu vực sân chào cờ, các 
lối đi trong Trường, sau dãy phòng học A-B, bồn hoa trước trước tiền sảnh; Thông 
báo cho nhà thầu căn tin và nhà thầu xe HSSV dọn vệ sinh khu vực do nhà thầu 
quản lý. 

- Ban Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ: Tổ chức cho HSSV tại Ký túc xá dọn 
dẹp vệ sinh phòng ở, khuôn viên và nhà xe Ký túc xá.  

- Đoàn trường: Dọn vệ sinh, cắt cỏ khu vực Công trình thanh niên “Công 
viên 26/3”. 

2. Đối với khuôn viên Trường, phòng (xưởng) thực hành 

2.1. Các Khoa chuyên môn thực hiện dọn dẹp các phòng (xưởng) thực hành 
do Khoa quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh phòng, chống cháy nổ và các phòng học 
lý thuyết, cụ thể: 

- Khoa Du lịch - Dịch vụ: Dọn vệ sinh, lau cửa, kính, trần nhà các phòng 
A14, A15, A23, A24, A25. 

- Khoa Kỹ thuật: Dọn vệ sinh, lau cửa, kính, trần nhà các phòng B23, B24, 
B25, IA, IB, ID. 

- Khoa Công nghệ thông tin - Cơ bản: Dọn vệ sinh, lau cửa, kính, trần nhà 
các phòng B31, B32, B33, B34. 

2.2. Các Khoa cắt cỏ các khu vực theo sơ đồ đính kèm kế hoạch. 

3. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Theo dõi quá trình lao động của các đơn vị. 

- Phối hợp cùng phòng Tổ chức - Tổng hợp, phòng Hành chính - Quản trị, 
Tổ giám sát nội bộ Trường tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện và báo cáo 
kết quả thực hiện về Ban Giám hiệu theo thời gian quy định. 
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4. Đoàn Trường phối hợp 

- Phổ biến nội dung Kế hoạch đến các Chi đoàn lớp. 

- Chỉ đạo BCH các Chi đoàn lớp phối hợp cùng GVCN lớp huy động đoàn 
viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh theo sự phân công của các Khoa. 

Đề nghị các đơn vị thuộc Trường phối hợp thực hiện theo Kế hoạch này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (báo cáo); 
- Các đơn vị thuộc Trường (thực hiện); 
- BCH Đoàn trường (phối hợp); 
- Lưu: VT, CTHSSV (Thọ).  

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV 

 
    

 (Đã ký) 
 
 

Trần Thị Thu Nga 
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