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3. Thuan loi, khó kh�n 

Thuan lgi 
- Thuan duong giao thöng 

ViÇc bô tri su dång try sÛ làm viÇc, dât dai, co sÝ vt chât, công trinh dúng måc dich, hiÇu quå cao 
-Cán bÙ giáo viên nhân viên có ý théc b£o vÇ giüï gin tài sán 

Cong tác duy tu bào duong, sua chïa nho, sua chïa �Ùt xuât cça nhà trurong thure hiÇn thuòng xuyên nên chât lugng së dung tôt. 
*Khó kh�n 

Ho so sï dång dât cua nhà truÝng: Chura có giây chémg nhn quyën sur 
dung dât. 

- Truong dugc xây dårng të n�m 2014, dên nay các hang måc �ã b�t �âu xuông câp, cy the: 
+Cira só, cëa ra vào nhiêu lóp bË vo, g�y, hóng, xÇ cânh, dirt zo�ng cra. 

+HÇ thông son toàn truong, hàng rào, công truong, tuong rào.. �ã b¡c màu, rêu môc, xuât hiÇn nhiêu vêt r¡n nét trên tuòng, cÙt trå. 
+Các giá kÇ �ô dùng �ô choi võng, gây, hu hông nhiêu; hÇ thông camera, máy tính, máy chiêu, máy in hông nhiêu; tù báo cháy ho¡t �Ùng chp chÝn të khi bàn giao �ên nay. 

+Do dùng �o choi ngoài troi hông, vô, b¡c mâu, ri sét. 
+Thiêu 1 sô trang thiêt bj hiÇn �¡i cho bêp än: hÇ thông bêp tir, lò nuóng máy rua bát.... 

+MÙt sô phòng làm viÇc, phòng hÍc, phòng chúc n�ng chua läp th¡ch cao. 

II. CHÉ D0, CÁP BA0 TRÌ CÔNG SO, TRr SÖ, NHÀ LÅM VI�C 
1. Che �Ù b£o trì thuong xuyên: Thuc hiÇn viÇc kiêm tra, xem xét thuong xuyên dê phát hiÇn kip thÝi dâu hiÇu xuông câp cça trå sö, công so, nhà làm viÇc; �ông thoi tiên hånh bâo drong ho·c sira chïa nhô; chë �Ù này áp dång cho bão tri câpl và b£o tri câp 2, gôm: 

- B£o tri câp 1 - Duy tu, båo duong: �uçc tiên hành thuÝng xuyên �ê de phong hu hong cua tung chi tiët, bÙ phn công trinh. 

- Bào tri câp 2 - Sta chïa nhò: �ugc tiên hành khi có hu hông ß mÙt sô chi tiêt cça bÙ phn công trinh nhåm khói phåc chât lugng ban dâu cça các chi tiët dó. 

2. Chê dÙ b£o tri dËnh ky: Thyc hiÇn kh£o sát công so, trå sö, nhà lam viÇc theo chu ky �ê phát hiÇn các dâu hiçu xuông câp cân kh�c phåc sóm, �ông thÝi tiên hành sta chra vira ho�c sra chûa lÛn. Chë dÙ này áp dång cho bão tri 
câp 3 và bào tri câp 4, gôm: 
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-Báo tri cap 3 - Sëa chïa vëra: dugc tiên hành khi có hu hông ho·c xuöng 
cap ß mÙt só bÙ phn cong trinh nh�m khôi phåc chât lugng ban dâu cua bg 

phân công trinh �ó. 

Bao tri câp 4 sra chïa lón: duge tiên hành khi có hu hông ho·c xuông 
câp & nhiêu bÙ phn công trinh nh�m khôi phåc chât lugng ban dâu cça công 
trinh. 

3. Chê dÙ bào tri dot xuât: Thuc hiÇn kh£o sát, dánh giá công so, trs só, 
nhà làm viÇc khi có nhng hu hóng nêu không séa chïta ngay së giam nhanh 

chât lugng, làm täng chi phí b£o tri ho·c nhïng hu hóng �Ùt bi¿n ånh huÛng 
nghiem trong den sr an toan sir dung, vn hành cóng so, tru sö, nhà làm viÇc và 

có khá n�ng xay ra su cô gây thàm hoa. Ché �Ù này áp dung cho tåt cà các câp 
bào tri 1, 2,3 và 4. 

II. QUY TRINH BÃO TRi cÔNG Só, TRr S0, NHÀ LÀM VI�C 
1. Voi che �Ù b£o tri thuong xuyên 
Kiem tra dánh giá thre trang công trinh. 

Nhïng viÇc cân làm ngay: là nhïng công viÇc thyc hiÇn trong thÝi gian 
ngan, de lâm và nhâ truóng có thë trre tiêp thåre hiÇn dugc 

+Các hang måc trong giai do¡n còn b£o duõng yêu câu bên thi công thyc 
hiÇn viÇc séa chïa thay thê nhïng nÙi dung không �£m bào ký thuâat. NLON 

ONG 
+Các công viÇc cân bào triì thuòng xuyên nhu hÇ thông thông tin, thiêt bË 

máy móc. nhà truong thuê mÙt �on vi chuyên ngành tham gia hop dông bào tri 
dài han (1 n�m ho·c nhiêu näm) 

NON 

THI 
HUNG 

+ Trong quá trinh båo tri nhà truong cù giáo viên, nhân viên có chuyên 

môn giám sát và nghiÇm thu vê chât lugng và khôi lugng công viÇc �àm b£o 
theo yêu câu. 

+ViÇc thanh quyêt toán công viÇc bào trì cân c�n cú vào danh måc công 
viec hop dông bào tri, c�n cír vào biên bàn nghiÇm thu vê khôi luong chât luong 
cua don viË bào tri �ã thåuc hiÇn, HiÇu truong nhà truÝng phê duyÇt thanh toán 
cho ben thrc hiÇn bão tri. 

2. Vói ché �Ù báo tri dËnh ky 

Báo cáo dê xuât câp trên cir don vi chuyén môn phôi hop vÛi nhà truong 
khão sát cóng so, nhà làm viÇc theo chu ký �ê phát hiÇn các d¥u hiÇu xuÑng c¥p 
cân khãc phåc �ê sua chïa. 

3. Voi che �Ù b£o tri �Ùt xuât 

Trong quá trinh së dung try sÛ làm viÇc, qua khào sát kiêm tra thây trå sÛ 
làm viÇc có nhïng hu hòng nëu khöng séa chïa ngay së giäm nhanh chât lugng 
làm t�ng chi phí bào tri công sÛ ho�c låm hr hóng �Ùt bien ånh huong nghiêm 
trong den an toan su dung, va co Kha ang xay ra sr co gay thàm hÍa. Cân báo cáo ngay b�ng vån ban ve UBND qugn ve hr hong can báo tri �Ùt xuât dê dêe 

xuât b£o tri kip thÝi. 
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IV.CÁC NOI DUNG CÅN DUOC BÅO TRÌ N�M HOC 2022-2023 
- HÇ thông trang thiêt bË CNTT, camera: hong nhieu 

-Tü báo cháy hogt dÙng chp chòm tir khi bàn giao dên nay. 

- Hê thông cua các lóp hÍc, phòng làm viÇc: võ, gåy, xÇ cánh, dút zoäng... 
- HÇ thông dèn chiêu sáng: phòng hÍc, phòng làm viÇc, hành lang, câu 

thang, sân vuon. 

- Hë thóng tu quat trân: phòng hÍc, phòng làm viÇc höng 
He thong rèm cira các phòng hoc: hông, gåy, bac måu 

He thong thoát mùi hÑ ga lóp hÍc d�y nhà A, B 
- He thông biêu báng toàn truong: b¡c màu, vo, gây, rách.. 

- He thông lan can, câu thang, ban công toàn truong, các kèo �o mái kính 

ban cong các tâng: ri sét, bong tróc. 

- HÇ thông mái kinh sân khâu ngoài troi, mái kinh ban công, mái nhà xe: 

nút, giòn.. 
- HÇ thông son tuong phía trong, ngoai toàn truong; tuong rào xung quanh 

truong; phòng bào vÇ; nhà bom; nhà ga; kho nuóc; lan can sät toàn truÝng và 

hàng rào s�t xung quanh truong: ran nét trên tuong, cÙt try, ri, bong tróc, b¡c 
mâu, âm môc rêu. 

- He thông các thiêt bË �ô choi ngoài tròi: gây, ri, bong tróc, b¡c màu. 

- He thông sân vuon: thiêu cây bóng mát to, chua �ugc quy ho¡ch tông thê 

tuong xúng truong chât lugng cao hÙi nhp Quôc te. 

He thóng các thiét bË vÇ sinh, voi xit rira, hÇ thóng diÇn bË hông. 

V. TÓ CHpC THrC HIEN 
- Nhà truong thuc hiÇn các quy djnh vê quàn lý, su dång công sô, try sô, 

nhà làm viÇc thuÙc sß hïu cça nhà nuÛc giao cho don vi: 

+C�n cu vào quy trinh bào tri hàng n�m, lp kê ho¡ch bào trì câp try so, 
cong so, nhà làm viÇc theo quy dinh. 

+ Thyc hiÇn chÃ �Ù b£o tri thuöng xuyên ho·c chÃ �Ù bào trì �Ùt xu¥t áp 
dung bào tri cap 1, 2. 

Báo cáo, de xuât và phôi hop vói don vË chuyên môn (do UBND Qun 
giao) dê thuc hiÇn công tác bào tri câp 3, 4 theo quy dËnh. 

VI. KINH PHÍ THrC HIÆN 

1. Nhà truong tu thåc hiÇn chê �Ù bào tri thuong xuyên ho·c chê �Ù bào tri 

dot xuat (áp dung bào tri câp 1, câp 2). 

Can cú ké ho¡ch b£o tri hàng n�m durgc thâm dËnh, phê duyêt, 1p dy trù 
kinh phi dê thrc hiÇn công tác bào tri, bô tri tër dåy toán ngân sách nhà nuróce giao 

cho nhà truong hàng n�m ho·c tir nguôn kinh phí cua nhá i 



2. Doi voi ché �Ù b£o tri dËnh ký ho·c dÙt xuât (áp dång bào tri câp 3, 4). 
Nhà truong báo cáo �Á xuát vÛi UBND quân và phÑi hop làm viÇc vÛi �on vË 
chuyên môn duge Qun giao thåc hiÇn công tác b£o tri. Kinh phí do ngân sách 
câp quân �àm b£o. 

VII. KIÉN NGH., �É XUÁT 
1. Doi vói nhà truong: Chç �Ùng bào tri, sua chïa, �âu tu các h¡ng måc 

sau 

- Thay thông dèn chiêu sáng: phòng hÍc, phòng làm viÇc, hành lang, câu 
thang, sân vuon. 

Thay hÇ thông tu qu¡t trân: phòng hÍc, phòng làm viÇc höng 
- Thay he thông rèm cira các phông hÍc: hông, gay, b¡c màu 
- Xù lý hÇ thông thoát mùi hô ga lóp hÍc day nhà A, B 
- Thay he thông biêu bång toàn truong: b¡c màu, vô, gây, rách... 

- Son hÇ thông lan can, câu thang, ban công toàn truong, các kèo �ö mái 
kính ban công các tâng: ri sét, bong tróc. 

- Sta chïa toàn bÙ �ô dùng, dô choi toàn truÝng (gôm trong nhà và ngoài 
tròi): giá, tü, kÇ, �ô dùng hÍc tp, vui choi, bán trú, �ô choi, bàn ghÃ.. 

- �àu tu nÙi thât, TTB, �ô dùng �ô choi, bàn ghê, mành rèm..cho các lóp 
và các phòng chúc n�ng khu C. 

Sua chïa các thiêt bË CNTT hông linh kiÇn, có thê sira chïra thay thÃ 
- Bào tri bào duong hÇ thông CNTT, thang tÝi, diêu hòa, diÇn, nuóc 

Thay thê các thiêt bË �iÇn, nuóc, vÇ sinh b/ hông 
Sua chïa hÇ thông cëa xÇ cánh, vo nút tay câm, ô khóa. 

2. Doi vói UBND qun Long Biên: 

De tao nâng cao chât lugng công tác ch�m sóc nuôi duöng giáo dåc trè, 
hoàn thien co sÝ vt chât dáp úng tiêu chí truong chât lugng cao và �£m bào 
công tác ty chù, chu�n bj dón kiém dËnh chât lugng GD. Nhà truÝmg kính �Ã 

nghË các câp länh �¡o qun Long Biên quan tâm dâu tu, bào tri, séa chïa, xây 

dung cho nhà truong mÙt sô nÙi dung sau: 

- Thay hÇ thông trang thiêt bË CNTT, camera bj höng 
Thay tù báo cháy ho¡t dÙng chp chon të khi bàn giao dên nay. 

Thay he thông cra các lóp hÍe, phòng làm viÇc 



- Thay hê thông mái kính sân khâu ngoài tròi, mái kính ban công, mái nhà 

xe và son l¡i toàn truong 
Dau tu thay thé hÇ thÑng các thiét bË �ô choi ngoài troi bang gó 

- Cài tao hÇ thÑng sân vuon. 

HIÆU TRUÖNG 
AN LONG 

Noi nhan: 
- UBND Qun (dÃ b/c); 
- CBGV, NV nhà truong (dé /h); 
- Luru VP. 

UONG 
M NON 

THI 
.ET HUNG/ 

Trah ThË Hoàng Lâm 


