
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/TCĐN-HCQT Bình Thuận, ngày  05  tháng 02 năm 2018 

V/v tăng cường công tác PCCC 
và CNCH mùa khô và dịp Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất năm 2018 tại Trường  

 

 

 
Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Trường. 

 

 Thực hiện Công văn số 31/CAT-PCCC ngày 04/01/2018 của Công An tỉnh 
Bình Thuận về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa khô và dịp Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc 
Trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

 1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt cho viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên Kế hoạch số 4299/KH-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh 
Bình thuận về việc thực hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết 
định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chỉ thị 
số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy hàng năm trên cơ sở Kế hoạch số 
01/KH-TCĐN ngày 07/01/2016 của Trường. 

 2. Chủ động kiểm tra, rà soát thường xuyên và định kỳ các phương tiện, thiết 
bị phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy; an toàn lưới điện, thiết bị điện 
luôn được hoạt động đảm bảo an toàn tại Điều 10 Thông tư số 66/2014/TT-BCA 
ngày 12/11/2014 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị 
định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014. Thời gian tổ chức thực hiện kiểm tra định 
kỳ lần 01 năm 2018 an toàn trang trang thiết bị PCCC và thiết bị điện ngày 
09/02/2018 (kèm theo thành phần kiểm tra; vị trí, thời gian kiểm tra). 

 3. Tiếp tục Thực hiện vệ sinh các phòng, xưởng, phương tiện, thiết bị, mô 
hình sạch sẽ, xắp sếp các mô hình, thiết bị gọn gàng, tạo lề lối chuẩn bị tốt nhất khi 
có sự cố xảy ra. 

 4. Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở 
của Trường tiếp tục duy trì các hoạt động đúng theo Thông tư hướng dẫn số 
66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 và Thông tư hướng dẫn số 65/2013/TT-BCA 
ngày 26/11/2013 của Bộ Công an, cụ thể: 

 - Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và Đội phòng cháy 
và chữa cháy cơ sở của Trường trong năm 2018. 

 - Tiếp tục thực hiện kiểm tra định kỳ theo quy định; đo điện trở 04 hệ thống 
chống sét của Trường; mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; tổ chức huấn luyện, bồi 
dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 20 viên chức, người lao động của 
Trường có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đã được 
cấp 26/3/2016 và hết hạn ngày 26/3/2018 (quy định chi tiết tại Điểm d Khoản 2 
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Điều 15; Điều 16 tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công 
an). 

 - Tham mưu xây dựng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại chỗ; tổ 
chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác phòng cháy, 
chữa cháy cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khóa 12 và học 
sinh lưu trú tại Ký túc xá trong năm 2018. 

 Đề nghị Trưởng các đơn vị đôn đốc, quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm 
vụ này, trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ánh về 
Ban Giám hiệu (thông qua phòng Hành chính-Quản trị)./. 

 
Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/cáo); 
- Các Phó HT; 
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường (t/hiện); 
- Ban CĐ PCCC; Đội PCCC cơ sở; 
- Lưu: VT, HCQT(V Chiến). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trần Thị Kim Chung 
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THÀNH PHẦN, VỊ TRÍ, THỜI GIAN KIỂM TRA PCCC - AN TOÀN ĐIỆN 
TẠI MỘT SỐ KHU VỰC XUNG YẾU CỦA TRƯỜNG 
(Kèm theo Công văn số 22/TCĐN-HCQT ngày 05/02/2018 

của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 

 

I. Thành phần Đoàn kiểm tra 

STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ 
1 Võ Minh Hoàng Trưởng phòng Hành chính - Quản trị Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Xuân Thủy Phụ trách Ban KTX & BV 
Phó trưởng 

đoàn 

3 Bùi Văn Chiến 
Chuyên viên phòng Hành chính - 

Quản trị 
Thư ký 

4 Võ Quang Anh Chuyên viên phòng Tài vụ Thành viên 
5 Nguyễn Khoa Cán sự phòng Hành chính - Quản trị Thành viên 
6 Trần Văn Châu Trưởng Ban TTND Thành viên 

 

II. Vị trí và thời gian kiểm tra 

STT Địa điểm kiểm tra 
Thời gian kiểm tra ngày 

09/02/2018 
Nội dung 
kiểm tra 

1 
Khu vực các phòng, xưởng 
thực hành  thuộc Khoa Kỹ 
thuật 

Buổi sáng, từ 8h00’ đến 8h30’ 

Các trang 
thiết bị, 

phương tiện 
phòng cháy, 
chữa cháy; 
thiết bị điện 
tại các vị trí 

xung yếu của 
Trường 

2 
Khu vực các phòng, xưởng 
thực hành  thuộc Khoa Du 
lịch & Dịch vụ 

Buổi sáng, từ 8h30’ đến 9h00’ 

3 
Khu vực các phòng thực 
hành thuộc Khoa CNTT & 
CB 

Buổi sáng, từ 9h00’ đến 9h30’ 

4 
Khu vực các phòng thuộc 
Phòng Hành chính - Quản 
trị 

Buổi sáng, từ 9h30’ đến 10h00’ 

5 

Khu vực thuộc Ban 
QLKTX & BV; Căn tin; 
Khu vực dùng chung của 
Trường; kho gas khu thực 
hành bếp. 

Buổi sáng, từ 10h00’ đến 
10h30’ 

Ghi chú: Việc kiểm tra tiến hành theo thứ tự của vị trí kiểm tra, đề nghị các đơn vị 
có liên quan bố trí nhân sự chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp (quản lý xưởng, quản 
lý kho ..) chủ động liên hệ và phối hợp với đoàn kiểm tra./. 
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