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Quy trình:  THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NGÀY KỸ THUẬT 

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG. 

- Ngày kỹ thuật là ngày được quy định thống nhất định kỳ ở đơn vị nhằm kiểm 

tra củng cố, vệ sinh cơ sở hạ tầng kỹ thuật; bảo quản trang, thiết bị kỹ thuật; tổ chức 

huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật và những người trực tiếp sử dụng 

trang, thiết bị kỹ thuật; tiến hành sữa chữa những hỏng hóc thông thường phát sinh 

(nếu có) 

- Phạm vi áp dụng: Toàn trường. 

II.ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT. 

1. Định nghĩa: 

- Quy trình thực hiện chế độ ngày kỹ thuật là trình tự những bước, thủ tục được 

tổ chức quy củ, tiến hành theo định kỳ thường xuyên. Bảo đảm cho TT.bị; hệ thống cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật luôn trong trạng thái tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao  

2. Từ viết tắt: 

-BGH                         : Ban Giám hiệu 

-TT.bị                       : Trang thiết bị  

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 4) 

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 2-3) 

V. CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN KÈM THEO. 

TT Tên biểu mẫu/hướng dẫn Mã hóa 

1 Sổ theo dõi thực hiện ngày kỹ thuật 01/QT-NKT-KT-BM01 
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QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NGÀY KỸ THUẬT 

TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người thực 

hiện 

Bộ phận/người 

phối hợp  

thực hiện 

Kết quả 

 đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu mẫu/ 

hồ sơ 

1 Xác định nội 

dung thực hiện 

ngày kỹ thuật 

Chỉ huy cơ quan, đơn 

vị căn cứ nhiệm vụ 

thực tiễn để xác định 

nội dung phải thực 

hiện trong ngày kỹ 

thuật. lồng vào kế 

hoạch chung của tuần 

Chỉ huy cơ 

quan, đơn vị 

 Xác định rõ 

nội dung, 

phương pháp, 

cách thức thực 

hiện. 

Ngày thứ 2 

hàng tuần. 

 

2 Gửi kế hoạch 

thực hiện nội 

dung ngày kỹ 

thuật cho phòng 

Kỹ thuật 

Chỉ huy cơ quan, đơn 

vị căn cứ vào nội dung  

đã xác định gửi  phòng 

Kỹ thuật 

Chỉ huy cơ 

quan, đơn vị 

Đ/c Hoan Ghi rõ nội 

dung, thời 

gian, địa điểm 

tiến hành để 

phòng Kỹ 

thuật cử người 

phối hợp kiểm 

tra 

Ngày thứ 2 

hàng tuần 

 

3 Thông báo thời 

gian, địa điểm 

tiến hành ngày 

kỹ thuật 

Lồng ghép trong giao 

ban tiến hành thông 

báo để từng cá nhân 

hiểu và chuẩn bị nội 

dung cần đạt được. 

Phân công người lên 

lớp, huấn luyện (nếu tổ 

chức huấn luyện 

chuyên môn kỹ thuật) 

Chỉ huy cơ 

quan, đơnvị 

Cơ quan, đơn vị Mọi thành 

viên phải nắm 

được thời 

gian, địa điểm 

tiến hành ngày 

kỹ thuật. 

Người lên lớp 

huấn luyện 

phải chuẩn bị 

kỹ 

 

Trong giao 

ban tuần 
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TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người thực 

hiện 

Bộ phận/người 

phối hợp  

thực hiện 

Kết quả 

 đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu mẫu/ 

hồ sơ 

4 Làm tốt công tác 

chuẩn bị 

Chuẩn bị về địa điểm; 

giáo án; dụng cụ, trang 

thiết bị phục vụ kiểm 

tra, theo dõi, đánh giá 

kết quả 

Chỉ huy cơ 

quan, đơn vị 

Cơ quan, đơn vị Có giáo án 

(nếu huấn 

luyện); sổ sách 

theo dõi 

Ngày thứ 5  

5 Thực hiện các 

nội dung ngày kỹ 

thuật đã được 

xác định trong kế 

hoạch 

Tập hợp đơn vị, quán 

triệt nội dung cần đạt 

được trong  quá trình 

thực hiện. Tổ chức 

thực hiện và ghi chép, 

đánh giá kết quả. 

Thông báo đến từng cá 

nhân quản lý trực tiếp 

TT.bị . Tiếp thu những 

ý kiến, đề nghị của cá 

nhân đối với công tác 

kỹ thuật 

Chỉ huy cơ 

quan, đơn vị 

Cơ quan, đơn 

vị; Phòng Kỹ 

thuật (nếu cử 

người tham gia 

được) 

Thực hiện 

đúng thời 

gian; kiểm tra 

ghi đầy đủ vào 

sổ sách theo 

dõi. Đánh giá 

kết quả đúng 

thực chất đến 

từng cá nhân 

trực tiếp quản 

lý TT.bị. Rút 

ra được bài 

học kinh 

nghiệm cho 

những lần sau 

Chiều thứ 6 

hàng tuần 

(các ngày 

nghỉ lễ, tết 

theo quy chế 

Nhà trường) 

Sổ theo dõi 

thực hiện 

ngày kỹ thuật 

6 Tổng hợp, báo 

cáo về phòng kỹ 

thuật 

Người chỉ huy các cơ 

quan, đơn vị báo cáo 

bằng văn bản cho cơ 

quan kỹ thuật kết quả 

thực hiện ngày kỹ 

thuật của đơn vị mình. 

Chú ý tổng hợp đầy đủ 

ý kiến của cá nhân.  

Chỉ huy cơ 

quan, đơn vị 

Đ/c Hoan Báo cáo ngắn 

gọn khoảng 1 

trang: Quân số 

tham gia; Số 

liệu TT.bị 

được kiểm tra; 

đánh giá tốt, 

xấu; mức độ, 

Sáng thứ hai 

hàng tuần 
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TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người thực 

hiện 

Bộ phận/người 

phối hợp  

thực hiện 

Kết quả 

 đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu mẫu/ 

hồ sơ 

nguyên nhân 

khách quan, 

chủ quan 

TT.bị bị hư 

hỏng (nếu có).  

Ý kiến, đề 

nghị 
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KẾT QUẢ 

Kiểm tra thực hiện chế độ Ngày kỹ thuật 
 

Đơn vị:.......................................................................... 

*Thành phần: 

1.Chỉ huy:.............................................Cấp bậc:...........Chức vụ............................ 

2.Quân số tham gia ngày Kỹ thuật.......................................................................... 

3.Quân số vắng:....................................................................................................... 

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NGÀY KỸ THUẬT 

1.Công tác vệ sinh, sắp đặt kho, trạm, xưởng: (Đánh giá đúng thực chất, phân 

loại rõ ràng  sạch, bẩn...) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2.Công tác bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên trang thiết bị theo Điều lệnh 

công tác kỹ thuật QĐNDVN: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

SỐ 1 – BỘ QUỐC PHÒNG 

PHÒNG:...................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 20 



4 

 

3.Tổ chức huấn luyện cho nhân viên kỹ thuật, người trực tiếp điều hành, sử dụng 

trang thiết bị: (nêu rõ nội dung huấn luyện, tên khoa mục nếu có trong tài liệu) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4.Những hư hỏng của trang thiết bị cần khắc phục, sửa chữa: (Nêu rõ nguyên 

nhân khách quan, chủ quan) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý trang thiết bị: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

6.Kiến nghị của người được kiểm tra: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

II.KẾT LUẬN 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA CHỈ HUY ĐƠN VỊ 

 

-............................................... 

-............................................... 

-............................................... 
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NGÀY KỸ THUẬT 

1.Mục đích: 

Ngày kỹ thuật là ngày được quy định thống nhất định kỳ ở đơn vị nhằm kiểm 

tra củng cố, vệ sinh cơ sở hạ tầng kỹ thuật; bảo quản trang, thiết bị kỹ thuật; tổ chức 

huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật và những người trực tiếp sử dụng 

trang, thiết bị kỹ thuật. 

 

2.Yêu cầu: 

- Ngày kỹ thuật được tổ chức ở mọi đơn vị có trang thiết bị kỹ thuật. 

- Ngày Kỹ thuật được đưa vào nội dung kế hoạch công tác tuần, tháng của đơn 

vị. 

- Ngày kỹ thuật ở Phòng, Ban, Khoa, cơ sở, Trung tâm được tổ chức tiến hành 

hàng tuần 

+Thời gian: Từ 16h00 đến 17h00 các chiều thứ sáu hàng tuần. (Những kỳ nghỉ 

lễ, tết, hè thì thực hiện vào cuối buổi làm việc cuối cùng tuần đó, thời gian 01 giờ) 

- Ngày Kỹ thuật của Trường tổ chức quý một lần (ngày thứ 6 tuần cuối tháng 

của quý). 

 

3.Nội dung ngày Kỹ thuật: 

a, Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và đồng bộ của trang thiết bị. 

b,Bảo quản trang thiết bị, vật tư. 

c,Sửa chữa những hư hỏng phát sinh. 

d, Tổ chức huấn luyện kỹ thuật. 

đ, Làm vệ sinh, tu bổ, củng cố trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị 

chiếu sáng, phòng chống cháy nổ khu kỹ thuật. 

e, Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hư hỏng, sự cố kỹ thuật. 

g, Kiểm tra, chấn chỉnh hệ thống sổ sách, tài liệu, hồ sơ quản lý trang thiết bị kỹ 

thuật. 

 

(Lưu ý: Hàng tuần các Phòng, Ban, Khoa, Cơ sở, Trung tâm tùy theo điều kiện thực tế 

lựa chọn đi sâu vào kiểm tra 3 đến 4 nội dung để làm trọng tâm, trọng điểm).  
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BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1 – BQP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 
THEO DÕI KIỂM TRA THỰC HIỆN NGÀY KỸ THUẬT 

 

 

 

 

 

Từ ngày:......................................................... 

Đến ngày:....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 01 năm 2016 
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BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

SỐ 1 – BỘ QUỐC PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, Ngày      tháng      năm 2016 

 

KẾT QUẢ 

Kiểm tra thực hiện chế độ Ngày kỹ thuật 
 

Đơn vị được kiểm tra:.......................................................................... 

*Thành phần đoàn kiểm tra: 

1.Trưởng đoàn:.....................................Cấp bậc:...........Chức vụ............................ 

2.Thành viên:........................................Cấp bậc............Chức vụ............................ 

*Đơn vị được kiểm tra: 

1.Chỉ huy:.............................................Cấp bậc:............Chức vụ:.......................... 

2.Quân số tham gia Ngày kỹ thuật:......................................................................... 

I.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NGÀY KỸ THUẬT 

1.Công tác vệ sinh, sắp đặt kho, trạm, xưởng: (Đánh giá đúng thực chất, phân 

loại rõ ràng  sạch, bẩn...) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2.Công tác bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên trang thiết bị theo Điều lệnh 

công tác kỹ thuật QĐNDVN: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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3.Tổ chức huấn luyện cho nhân viên kỹ thuật, người trực tiếp điều hành, sử dụng 

trang thiết bị: (nêu rõ nội dung huấn luyện, tên khoa mục nếu có trong tài liệu) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4.Những hư hỏng của trang thiết bị cần khắc phục, sửa chữa: (Nêu rõ nguyên 

nhân khách quan, chủ quan) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

5. Hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý trang thiết bị: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

6.Kiến nghị của đơn vị được kiểm tra: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

II.KẾT LUẬN 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA PHÒNG KỸ THUẬT THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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NGÀY KỸ THUẬT 

1.Mục đích: 

Ngày kỹ thuật là ngày được quy định thống nhất định kỳ ở đơn vị nhằm kiểm 

tra củng cố, vệ sinh cơ sở hạ tầng kỹ thuật; bảo quản trang, thiết bị kỹ thuật; tổ chức 

huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật và những người trực tiếp sử dụng 

trang, thiết bị kỹ thuật. 

 

2.Yêu cầu: 

- Ngày kỹ thuật được tổ chức ở mọi đơn vị có trang thiết bị kỹ thuật. 

- Ngày Kỹ thuật được đưa vào nội dung kế hoạch công tác tuần, tháng của đơn 

vị. 

- Ngày kỹ thuật ở Phòng, Ban, Khoa, cơ sở, Trung tâm được tổ chức tiến hành 

hàng tuần 

+Thời gian: Từ 16h00 đến 17h00 các chiều thứ sáu hàng tuần. (Những kỳ nghỉ 

lễ, tết, hè thì thực hiện vào cuối buổi làm việc cuối cùng tuần đó, thời gian 01 giờ) 

- Ngày Kỹ thuật của Trường tổ chức 2 lần trong một tháng. 

 

3.Nội dung ngày Kỹ thuật: 

a, Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và đồng bộ của trang thiết bị. 

b,Bảo quản trang thiết bị, vật tư. 

c,Sửa chữa những hư hỏng phát sinh. 

d, Tổ chức huấn luyện kỹ thuật. 

đ, Làm vệ sinh, tu bổ, củng cố trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị 

chiếu sáng, phòng chống cháy nổ khu kỹ thuật. 

e, Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hư hỏng, sự cố kỹ thuật. 

g, Kiểm tra, chấn chỉnh hệ thống sổ sách, tài liệu, hồ sơ quản lý trang thiết bị kỹ 

thuật. 

 

(Lưu ý: Hàng tuần các Phòng, Ban, Khoa, Cơ sở, Trung tâm tùy theo điều kiện thực tế 

lựa chọn đi sâu vào kiểm tra 3 đến 4  nội dung để làm trọng tâm, trọng điểm).  

 

 

 

 

 

 

 

 


