
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

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

Số: 06/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày  20 tháng 01 năm 2016   

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ công tác đảm bảo an toàn 

phòng cháy, chữa cháy lần 01 năm 2016 
tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TCĐN ngày 07/01/2016 về việc thực hiện thực 
hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số1635/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, chữa cháy giai đoạn 2016-2020, Trường xây dựng kế 
hoạch kiểm tra định kỳ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy lần 01 
năm 2016 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra đánh giá chính xác hiện trạng phương tiện, thiết bị đang sử dụng 
phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện đảm bảo an toàn điện. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa với các đơn vị trong quá trình tổ chức 
thực hiện kiểm tra trang thiết bị trong công tác PCCC và đảm bảo an toàn thiết bị 
điện. 

- Đảm bảo đúng thời gian, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Kiểm tra, rà soát phương tiện, thiết bị PCCC và thiết bị điện tại các phòng 
học lý thuyết, hội trường, giảng đường, các phòng, xưởng thực hành và phòng làm 
việc, căn tin, Ký túc xá và trạm biến áp. 

2. Tổng hợp báo kết quả kiểm kiểm tra và đề xuất giải pháp khắc phục trình 
Ban Giám hiệu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Chủ trì phối hợp và theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện kiểm tra tại các 
đơn vị; 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm tra định kỳ công tác đảm 
bảo an toàn PCCC và giải pháp khắc phục trình Ban Giám hiệu xem xét. 

2. Các thành viên Đội chữa cháy cơ sở (có danh sách kèm theo) 

- Phối hợp cùng với phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị và các đơn vị tổ 
chức kiểm tra các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và thiết bị điện tại 
các phòng học lý thuyết, hội trường, giảng đường, các phòng, xưởng thực hành và 
phòng làm việc, căn tin, ký túc xá và trạm biến áp (cụ thể: Bình cứu hỏa, máy bơm 
di động, dây, lăng, thiết bị điện, đo điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét, đường 
dây trung thế,…); 



- Đánh giá chính xác hiện trạng phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy 
và thiết bị điện tại các phòng, xưởng thuộc các đơn vị. 

3. Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Tham mưu, chuẩn bị kinh phí (nếu có). 

4. Các đơn vị  

- Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính và các thành viên Đội phòng 
cháy và chữa cháy cơ sở cử người chuẩn bị, rà soát phương tiện, thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy và thiết bị điện để phục vụ công tác kiểm tra. 

- Tổng hợp danh mục trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 
thiết bị điện; đề xuất, kiến nghị sửa chữa, mua sắm (nếu có). 

- Tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ tại các phòng, xưởng thực hành. 

5. Thời gian thực hiện 

- Ngày 26/01/2016 

+ Từ 08h đến 11h30 Tổ chức kiểm tra tại các phòng, xưởng thuộc khoa Kỹ 
thuật; 

+ Từ 14h đến 17h00 kiểm tra tại các phòng, xưởng khoa Công nghệ thông 
tin và Cơ bản; khoa Du lịch-Dịch vụ. 

- Ngày 27/01/2016 

+ Từ 08h đến 11h30 kiểm tra tại các Phòng làm việc, phòng học lý thuyết, 
giảng đường, nhà nghỉ giáo viên, hội trường và trạm biến áp; 

+ Từ 14h đến 17h00 kiểm tra tại Ban quản lý Ký túc xá và bảo vệ; căn tin. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị thực 
hiện nghiêm kế hoạch này, trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, 
phát sinh đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban Giám hiệu (thông qua phòng Tổ 
chức-Hành chính-Quản trị)./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (báo cáo); 
- PHT Hạnh (phối hợp); 
- Các đơn vị thuộc Trường (thực hiện); 
- Lưu: VT,TC-HC-QT (V. Chiến). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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DANH SÁCH 
Các thành viên Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở 

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-TCĐN ngày 20/01/2016 
Về việc tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ công tác đảm bảo an toàn  

phòng cháy, chữa cháy lần 01 năm 2016) 
1. Đội trưởng 
Ông Phạm Đình Nhung, Phó Ban quản lý Ký túc xá và Bảo vệ. 
2. Đội phó 
Ông Đoàn Khắc Vương, Giáo viên khoa Công nghệ thông tin và Cơ 

bản. 
3. Thư ký 
Ông Bùi Văn Chiến, Chuyên viên phòng Tổ chức-Hành chính-Quản 

trị.  
4. Thành viên 
- Ông Nguyễn Ngọc Chinh, Phó trưởng khoa Kỹ thuật; 
- Ông Nguyễn Khoa, Cán sự phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị; 
- Ông Trần Văn Châu, Chuyên viên phòng Công tác Học sinh-Sinh 

viên. 
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