
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số: 76/TCĐN-HCQT 

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

Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2017 

V/v tiếp tục tăng cường công tác 
phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường. 

 

Thực hiện Công văn số 854/UBND-NC ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu 
hộ, đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch số 24/KH-TCĐN ngày 02/3/2017 của 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ 
sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2017. 

Trường đề nghị các đơn vị trực thuộc trường triển khai thực hiện một số nội 
dung, biện pháp công tác phòng cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) như 
sau: 

1. Phòng Công tác học sinh – sinh viên 

Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể học sinh – sinh viên 
và viên chức, người lao động về Chương trình hành động số 03-NQ/TU ngày 
10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC); Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 
28/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến “Kết luận của Phó thủ 
tướng – Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện 
Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, 
chữa cháy” vào các buổi chào cờ đầu tuần ngày 20, 27/3/2017. 

2. Phòng Hành chính – Quản trị 

Phối hợp Ban quản lý KTX & Bảo vệ, các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm 
tra các trang thiết bị PCCC toàn trường và công tác đảm bảo an toàn điện tại Ký 
túc xá, các phòng học chuyên môn/xưởng thực hành đề xuất khắc phục (nếu có) 
đảm bảo điều kiện sử dụng an toàn, thiết bị PCCC vận hành tốt để kịp thời ứng phó 
khi có sự cố xảy ra thực hiện vào ngày 29/3/2017 (đính kèm theo bảng vị trí, thời 
gian kiểm tra). 

3. Ban quản lý KTX & Bảo vệ  

Phối hợp với phòng HC-QT đánh giá lại phương án PCCC của trường tham 
mưu Ban giám hiệu xin ý kiến phòng PC66 Công an tỉnh để điều chỉnh, bổ sung 
kịp thời hoàn thành trước 01/05/2017. 

4. Các đơn vị thuộc trường 
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Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện PCCC và CNCH thuộc đơn vị 
mình quản lý; Trong đó, chú trọng các vị trí xung yếu tại các kho chứa hồ sơ, vật 
tư và phòng Sever, xưởng Hàn, xưởng Ô tô – xe máy, xưởng May, phòng thực 
hành bếp… 

Trường đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh phản hồi về Ban Giám hiệu 
(thông qua phòng Hành chính - Quản trị) để hướng dẫn, điều chỉnh bổ sung kịp 
thời./. 

 

Nơi nhận: 
 - Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- PHT cô Mỹ Hạnh (phối hợp); 
 - Các đơn vị thuộc Trường; 
 - Lưu: VT, HCQT. KTX&BV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

  Nguyễn Hữu Ích 

 

 



UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

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

 

VỊ TRÍ, THỜI GIAN KIỂM TRA PCCC – AN TOÀN ĐIỆN  
TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG 

(Đính kèm theo Công văn số 76/TCĐN-HCQT ngày 16/3/2017  
của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 

 

I. Thành phần kiểm tra  

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê văn Thọ Trưởng ban KTX & bảo vệ Trưởng đoàn 

2 Lương Thị Mười Phó trưởng phòng HC-QT Phó trưởng đoàn 

3 Trần Ngọc Minh Phó trưởng khoa Kỹ thuật “ 

4 Bùi Văn Chiến Chuyên viên phòng HC-QT Thư ký 

5 Nguyễn Khoa Cán sự phòng HC-QT Thành viên 

6 Trần Văn Châu Trưởng ban TTND Thành viên 

2. Vị trí kiểm tra 

Stt Vị trí kiểm tra Thời gian 
Nội dung 
kiểm tra 

1 Phòng Sever 

Bắt đầu từ 
08 giờ 00, 

ngày 29/3/2017 

Kiểm tra trang 
thiết bị, phương 

tiện PCCC – 
công tác đảm bảo 
an toàn điện và 
các nội dung 
khác có liên 

quan. 

2 
Phòng thực hành bếp + trạm gas 
(ký túc xá) 

3 Xưởng hàn + kho 
4 Xưởng Cắt gọt kim loại + kho 
5 Xưởng Ôtô – Xe máy + kho 
6 Xưởng may + kho 

7 
Lưới điện từ trạm biến áp cung 
cấp cho toàn trường và tất cả vị trí 
chiếu sáng an ninh. 

8 
Hệ thống PCCC khu hiệu bộ + 
máy bơm PCCC di động 

9 Kho lưu trữ phòng Đào tạo 
10 Khu ký túc xá và nhà xe ký túc xá 

 
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 thực hiện./. 
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