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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức thực hiện vệ sinh, bảo trì và bảo dưỡng cơ sở vật chất-thiết bị 

Tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận năm 2016 
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 1. Mục đích 

 - Nhằm chuẩn bị và đáp ứng tốt hơn v  cơ sở vật chất-thiết bị phục vụ công tác 

đào tạo năm h c 2016-2017. 

 -   p ph n nâng cao nhận thức, trách nhiệm v  thực hiện vệ sinh, bảo trì, bảo 

dưỡng cơ sở vật chất-thiết bị cho viên chức, người lao động và h c sinh, sinh viên. 

 2. Yêu cầu 

 - T  chức  i m tra, rà soát v  cơ sở vật chất-thiết bị c n bảo trì hoặc hư h ng 

phải ch nh  ác. 

 - Thực hiện vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất-thiết bị đảm bảo đúng 

thời gian, hiệu quả và tiết  iệm.  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho viên chức, người lao động và h c sinh, 

sinh viên v  thực hiện vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất-thiết bị đảm bảo 

trong quá trình làm việc và h c tập được tốt nhất. 

 2. T  chức,  i m tra, rà soát, lập danh mục cơ sở vật chất-thiết bị c n bảo 

dưỡng hoặc hư h ng trong quá trình sử dụng tại các đơn vị đ  đ   uất,  iến nghị và 

lập dự trù  inh ph  thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng. 

 3. T  chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy m c tại các đơn vị c  

phòng,  ưởng thực hành. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

 - T  chức  i m tra, rà soát, lập danh mục, dự trù  inh ph   nếu c   thực hiện 

việc vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất-thiết bị cho các phòng h c, hội trường 

và các phòng làm việc tại đơn vị mình quản lý; phối hợp với các đơn vị, t  chức  i m 

tra, rà soát danh mục thiết bị c n bảo trì, bảo dưỡng và  ác định nguyên nhân hư 

h ng. 

- T ng hợp danh mục, tham mưu đ   uất,  iến nghị v  thực hiện bảo trì, bảo 

dưỡng cơ sở vật chất-thiết bị của các đơn vị theo đúng quy định của Trường; trình 

Ban  iám hiệu  ét duyệt và báo cáo  ết quả thực hiện. 
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 - Đôn đốc, theo dõi,  i m tra quá trình thực hiện của các đơn vị. 

 2. Phòng Kế hoạch-Tài chính 

 Tham mưu, chuẩn bị  inh ph  thực hiện  nếu c  . 

 3. Các đơn vị thuộc trường 

 - Tiếp tục tuyên truy n nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người 

lao động v  thực hiện vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị; 

 - Ki m tra, rà soát, lập danh mục cơ sở vật chất-thiết bị hư, h ng c n bảo trì, 

bảo dưỡng tại đơn vị mình và đ   uất,  iến nghị và lập dự trù  inh ph   nếu c  , gửi 

v  phòng T  chức-Hành chính-Quản trị; 

 - Riêng các khoa có phòng,  ưởng thực hành, t  chức thực hiện vệ sinh, bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị, máy m c đảm bảo phục vụ h c tập và làm việc cho viên chức, 

người lao động và h c sinh, sinh viên trong năm h c mới 2016-2017 được tốt nhất. 

 4. Thời gian tổ chức thực hiện 

 - T  ngày 05/8/2016-10/8/2016: T  chức  i m tra, rà soát, lập danh mục cơ sở 

vật chất-thiết bị hư, h ng tại các đơn vị; đ   uất,  iến nghị gửi v  phòng T  chức-

Hành chính-Quản trị. 

 - T  ngày 11/8/2016 đến 17/8/2016: Phòng T  chức-Hành chính-Quản trị phối 

hợp với phòng Kế hoạch-Tài ch nh, Ban thanh tra nhân dân và đơn vị c  đ   uất,  iến 

nghị thiết bị hư h ng đ   ác định nguyên nhân; t ng hợp danh mục cơ sở vật chất-

thiết bị hư h ng, tham mưu  inh ph   nếu c   và trình Ban  iám hiệu  ét duyệt. 

 - T  ngày 18/8/2016 đến 31/8/2016: Các đơn vị t  chức thực hiện vệ sinh, bảo 

trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất-thiết bị; đồng thời phối hợp với phòng T  chức-Hành 

chính-Quản trị và phòng Kế hoạch-Tài chính hoàn tất các thủ tục thanh toán theo 

đúng quy định trên cơ sở danh mục cơ sở vật chất-thiết bị bảo trì, sửa chữa đ  được 

Ban  iám hiệu phê duyệt. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu c  vấn đ  gì vướng mắc, phát sinh đ  nghị các 

đơn vị phản ánh v  Ban  iám hiệu  thông qua phòng T  chức-Hành chính-Quản trị  

đ  hướng dẫn, đi u chỉnh  ịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban  iám hiệu; 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Lưu: VT, TCHCQT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Ngu  n Thanh T m 
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