
BÔ GIAO THÔNG VAN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
TRIIOING DH HANG HAl VIT NAM Dc 1p - Tr do -  Hanh  phüc 

S:  28'  IKH-DHHHVN-QTTB Hái Phông, ngày,1tthángj nàm 2021 

K1 HOACH 
Duy tu, bão du*ng, sfra chia co s 4t cht, trang thit bj, 

vt kiên trñc toàn TrirO'ng nàm 2021 

Can cir Luat Quãn l, sü diing tài san cong s 15/2017/QH14 näm 2017; Nghj 
djnh s 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tit mOt  s 
Diu cüa Luat Quán l, sir d11ng tài san cong. 

TruO'ng Dai  hQc Hang hãi Vit Nam xay dirng K hoach duy tu, bão throng, sira 
chüa ca sâ vtt chit, trang thit bj, vat  kin trüc toàn Truông näm 2021 ci,i the nhu 
sau: 

I. Mic dIch, yêu cu 

- Thirc hin t& Chi thj s 04/CT-BGTVT ngày 24 tháng 3 näm 2020 cüa Bô 
truong B Giao thông van  tài v tang cu?ng cOng tác quãn l tài chinh, tài san, ngân 
sách nhà nuOc tai  các ca quan hành chInh, dan vj sr nghip cOng lap thuc B; 

- Nhm duy trI trang thai hoat dng tot toàn b co si vat  chAt, trang thit bj, vat 
kin trüc cüa Truong, tang cuong tfnh san sang ph11c vi,i các hoat dng, cong tác 
giàng day, h9c tap cüa giãng vien, sinh vien, h9c vien, can b, ngtthi lao dng Nba 
tnrng; 

- Tang cuông cOng tác kim tra, giám sat, quãn l vic sü diing ca sâ vat  chAt, 
trang thit bj toàn Trithng dam bão hiu qua, thit thijc; 

- Tao môi tnrng lam vic, dao tao  luôn "sang - xanh - sach - dp"; thirc hin 
ti& kim, phOng chOng lang phi... 

II. Ni dung duy tu, bão diro'ng, sfra chfra 

Các hang mic duy tu, báo duong, süa cha gOm: 

- Trang thit bj may moe phiic vi cho cOng tác giãng day: May chiu, man 
chiu, ti vi, h thOng am thanh, diu hôa không khi, quat din, den chiu sang, bàn 
gh, bang vit... 

- H thOng, trang thit bj cOng cong: H thOng din và các tram bin áp; thang 
may, h thOng barn nuâc, ciru hOa, chOng set, cAp thoát nuâc, cay xanh... và các vat 
kin trüc khác trong khuôn viên thuc quãn l cUa Trithng. 

Chi tit và thai gian duy tu, bão duong, sira chtta cii th nhu sau: 

1. Diu hôa không khI: Duy tu, bão throng 2 ln/näm. Tháng 4, 10. 

- Ldn 1: Duy tu, báo du'ãng: gOm: V sinh mat lanh trong nhà, 19c bi; kim tra 
dung Ong dn ga, bào On nhit; nap  bO sung ga; sira chüa hông hoc (nu co). PhOng 
QT-TB và nhân viên k hçp dOng bào trI, bao duong thirc hin - Thãng 4. 

1 

0 



- Ldn 2: Duy tu, báo dufmg: gm v sinh mt lanh  trong nhà; v sinh l9c biii, 
nap ga bô sung, kim tra, süa chUa nhU'ng hông hoc khác (nu co). Phông QT-TB và 
nhân viên k hçp dng bão trI, bão duOng thirc hin - Tháng 10. 

2. May chiu, man chiu, ti vi, h thông am thanh: Duy tu, bão duOng 4 
l.n/näm. Tháng 3, 6, 9, 12. 

Djnh k' duy tu, bão duOng 3 tháng/ln (gm: v sinh quat lam mat, 19c biii, lau 
chüi biii; kim tra cap may chiu, cam din, diu chinh hInh ãnh; ghi 'aj  gi hoat 
dng cüa den chiu;...). Phông QT-TB thirc hin. 

Djnh kS'  lau chüi nam mc man chiu 3 tháng/ln. Cong ty v sinh cong nghip 
thuc hin. 

3. May tInh, may in, may fax: Duy tu, bão du&ng 1 l.n1nàm - Tháng 8. 

Djnh k' duy tu, bão dumg du nàm h9c mi (gm: v sinh qut lam mat, hut 
biji, lau chüi bii; kim tra, day, jack cam, ghi 'a  thông s k5 thuat, d xuAt phisang 
an nâng cap nu cn thi&...). Thuë dan vj ben ngoài, PhOng QT-TB giám sat. 

4. Quat din, den chiu sang: Duy tu, báo duO'ng 2 ln/nàm - Tháng 4, 10 

Djnh kST duy tu, bão duOng (gm: v sinh, lau chüi biji, tra du m; kim tra d 
an toàn, bulong, c vIt, diu chinh lai...).  Phông QT-TB và nhân viên k hçip dng 
bão tn, bão throng thrc hin. 

5. Bàn gh bang vit, h thông cfra: Duy tu, bão duOng 2 lân!näm - Tháng 3, 7. 

Djnh kS'  duy tu, bào duong vào kS'  nghi Tat, nghi he (gm: kim tra, diu chinh, 
sit 'a  bu lông bàn gh& gia c ma sat cho ch.c chân; thay th mt bàn gh hOng, mt 
bang hOng, tra dau mO' bàn l cira...). PhOng QT-TB và nhân viên k hç'p dng bão 
trI, bão throng thrc hin. 

6. Thang may: Duy tu, bão duO'ng 12 lAnlnäm - Hang tháng. 

Djnh k' duy tu, bào duOng (gm: kim tra phông may, nóc cabin, cüa thng, 
ging thang, bung thang, h thang; duy tu, sira chUa, can chinh tra du mr...). Thuê 
dan vi ben ngoài bão throng, Phông QT-TB giám sat. 

7. Vt kin trñc, thit bj cong cong: 
7.1. H thng din các tôa nhà: Duy tu, bào duOng 1 lAn/näm - Tháng 7. 

Dnh k' duy tu, bão duO'ng vào k nghi he (v sinh, lau chüi t1i din, bang din, 
automat; kim tra, sit lai  các dim dau nOi, automat, thiêt bj do dem; do dông các 
pha din và diu chinh 1a  cho phü hcp...). PhOng QT-TB và nhân viên k hcrp dOng 
bão tn, bão throng thirc hin. 

7.2. Cac tram bin áp: Duy tu, bão duOng 4 1n1nàm - Tháng 3, 6, 9, 12 

K hcrp dng thue khoan duy tu, bão throng vci Din hrc NgO Quyn và Din 
1irc Lê Chân, Din hrc An Dwng. PhOng QT-TB giam sat vic duy tu, bão duong. 

7.3. H thng barn nrnc: Duy tu, bão duOng 1 1nInäm - Tháng 6. 

Djnh ki duy tu, bão duO'ng vào djp nghi he (v sinh, lau chUi barn; kim tra, sit 
lai cac bu lông; kim tra bão throng vông bi, phàt,...). PhOng QT-TB và nhân viên k 
hgp dng bão tn, bão thrOng thirc hin. 
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7.4. H thng thoát nuàc: Duy tu, bão duOng 1 1n/näm - Tháng 6. 

No vet h thng cng ränh toàn Tru&ng. PhOng TC-HC giám sat Cong ty v 
sinh cong nghip thjc hin. 

7.5. H th6ng c1ru hôa: Duy tu, bão duOng 2 1n/näm - Tháng 6, 12. 

Phông QT-TB phi hçip vOi Ban Bão v: 

- Kim tra, bão duOiig djnh k' gm (kim tra các dung ng, hçng, hp ciru 
hOa, son s'Cra các hp chira vôi ciiru hóa; v sinh, vn hành thir các born cu hôa, v 
sinh trong phông các trtm ciru hôa...); 

- Kim tra, thay th các bInh cüu hOa ht han  si:r dçing, các tiêu lnh ciru hOa bj 
hông. 

- Hang tháng vn hành thir các born cüu hôa; v sinh trong phOng các tram ciru 
hOa, nap quy, b sung nhiên 1iu, thay the dâu bôi tron (theo thai gian quy 
djnh)...; 

7.6. H tMng chng set: Duy tu, bão dung 1 1nInàm - Tháng 6. 

Phông QTTB phi hçip vâi Ban Bão v kirn tra, báo duong djnh k' grn (kim 
tra các ct thu Iôi, tip dt, han, son si:ra các cot, day thu lôi...). 

7.7. Vat kin true: PhOng QT-TB và nhân viên k hçip dng bão tn, bão duO'ng 
thirc hiên. 

- D9n v sinh sênô, h thng thoát nuâc trên nóc các tôa nhà; kim tra thông täc 
các ga thu nuc trên nóc các tôa nhà, hành lang; các ga thu nuOc duâi các tôa nhà 
tnrOcvàsaumüarnua... - Tháng6, 12. 

- Kirn tra, stra chtra gach nan, gach p  tutmg các tôa nhà bj bong, rep; h tMng 
cira ra vâo, cüa s; den chiu sang các phông h9c, phOng lam vic, chiu sang cong 
cong (thithng xuyen). 

- Kim tra, sira chtta thit bj các nha WC (thung xuyen); 

7.8. Các kt cu st thép: 1 1n!näm - Tháng 7. 

- V sinh b mat,  son chng gi và son phü các kt cu st thép (hang rào, cüa 
sit, lan can câu thang các khu vrc cOng cong...).  Phông QT-TB và các dcin vj duçc 
giao khoán quãn l thirc hin. 

7.9. Bão du&ng h thng camera -2 1nInäm - Tháng 6, 12. 

- Kim tra kt ni, v sinh h thng du thu, man hinh, các mt camera. PhOng 
QT-TB thirc hin. 

8. Các hing mic khác: 

Phóng TC-HC giám sat cong ty v sinh cOng nghip thu'c hin. 

8.1. Bón phân cho h thng cay xanh (Trung mua 4t tu) - Tháng 3, 6, 9, 12. 

8.2. Ct tia cay xanh müa mua bäo (Nhüng cay to cao thuê don vj ben ngoài ct 
tia và vn chuyn d di) - Tháng 5. 

8.3.Cttiacâycãnh-Tháng 1,4,7,10. 

.4; 
DAt 

HA 
VIET 
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8.4. D9n v sinh b cãnh cüa Hi tm?ng - Tháng 3, 7, 11. 

Phông QT-TB và các don vi ducic giao quán lj thy'c hin: 

8.5. Vn hãnh vã duy tu, bão duOng h tMng may 1c nuOc Saito Tank (MST-
700) - Hang tháng. 

III. T chü'c thiuc hiên 

1. Giao cho Phông Quãn trj - Thit bj lam d.0 mi can cr K hoch trin khai 
ni dung các cong vic, chi phi vt tu sUa chUa, thay th ma Nhà tnr?rng thanh toán. 
Phông QTTB có trách thim báo cáo b&ng van ban vOi Ban Giám hiu Nha truông 
ye dánh giá vic trin khai k hoch duy tu, bão duong vã cong tác quãn 1, sir diing 
tài san tai  các dan vj trong toân Truàng trwfcc ngày 3 1/12/2021. 

2. Giao cho Phông T chirc - Hành chinh trin khai duy tu, bão duOng các trang 
thit bj do PhOng TC-HC quán 1 ti Nhà Al, Hi tru?mg A8, Phông truyn théng vâ 
nba khách B1O, Bli, B12 khu Giãng dung B. 

3. Các dan vj duçc giao tr chü l.p Ljch chi ti& k hoch duy tu, bão duO'ng 
CSVC, trang thit bj näm 2021 tai  dan vj mInh (theo mu dInh kern) gri v Phông 
QT-TB trirâc 3 1/03/2021 và giao cho Phông QT-TB th chCrc giám sat vic thirc hin. 

4. Thu truOng các dan vj trong Trueing phi hçp vâi PhOng Quãn trj - Thiêt bj to 
chirc thirc hin K hoach nay darn báo yeu cu, chat hrqng vá hiu quã, 

fflIU TRUJNG 
EU TRING 

Nguyn Thanh So'n 

No'i nhân: 
- HI (d báo cáo); 
- Các don vi (thc hien); 
- Luu: VI, QT-IB. -- 
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BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TRUO'NG OH HANG HA! VIT NAM Oc 1p - Tir do - Hanh phiuc 

LICH CHI TIET KE HOACH 
Duy tu, bão duo'ng, sfra chfra co sr vt cht, trang thiêt bj, 

4t kiên trñc toàn Trtrông nAm 2021 
(Ban hành theo Kê hoach so 284/KH-DHHHVN-QTTB ngày 1 0/03/2021 cüa Hiu tru'àng Tru&ng DHHH Vit Nam) 

STT BAO TRI,BAODU'cING T-01 T-02 T-03 T-04 T-05 T-06 T-07 T-08 T-09 T-1O T-11 T-12 

1 Oiu hôa không khI — 

1.1 

1 2 

Duy tu, báo di.rOng lAn 1 (Phông 
QTTB phi trách) 

Duy tu, bão dung lAn 2 (Phông 
QTTB phu trách 

X 

2 
May chiêu, ti vi, h thng am 
thanh (Phàn QTTB pjt trách) 
May vi tInh, may in, may fax 
(thué khoán &m vi ngoai) 

T 

6 

Quit din, den chiu sang (Phông 
QTTB phii trách) 
Win gh, bang viêt, h thông cra 

 (PhOng QTTB phii trách) 

T 
H thong thang may (thuê khOafl 

&m vl ngoai) 
T T T I T T T T T T T 

7 Vt kin true, thih hl cong_cng_ 

7 1 
HT din các tôa nhà (Phang QTTB 

phi trách) 



STT BAO TR!,BAOIMIONG T-01 T-02 T-03 T-04 T-05 T-06 T-07 T-08 T-09 T-1O T-11 T-12 

7.2 
— 

Cac tram bin ap (Ks' HD bão tn 
vrn Din 1rc) 

T T 

T 

I T 

H thng born nuOc (P. QTTB phii 
trách) 
H thng thoát nuâc (P. TCHC phi 
trách) 

—.-- 
H thng ciru hOa (P. QTTB phi 
hcipvâiBanBáov)  
H thng chng set (P. QTTB phi 
hcip vâi Ban Báo v) 

--------.—.- 

76 

7.7 V.t kin tthc (P. QTTB phit trách) X X 

7 8 
K& cu st thép (P. QTTB phii 
trách) 
H th6ng camera (P. QTTB phii 
trách) 

8 Các hing mljc khác 

8 1 
Bón phân cho cay xanh (P. TCHC 
phi trách) 

8 2 
Cat tia cay xanh müa mi.ra bâo (P. 
TCHC phi trách) 

8.3 
Cat tia cay cánh (P. TCHC phu 
trách) 

X X X X 

8 4 
Dçn v sinh b cánh truàc cüa Hi 
trung (P. TCHC phi trách) 

8.5 
H thng may l9c nuâc Saito Tank 

   (P. QTTBplwtrach) --. .-----. .. 

Gui c/ia: X: Phông QTTB hoäc Phang TCHC phu trách. T: Th ê khoán don vi ben ngoài thuc hiên. 'p . 
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