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KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 
tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 404/KH-BCĐ ngày 15/02/2016 của Ban chỉ đạo tỉnh  
về Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-
PCCN) lần thứ 18 năm 2016 (từ ngày 20/3/2016 đến hết ngày 26/3/2016), Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 -Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của viên chức, người lao động 
và học sinh, sinh viên đối với công tác ATVSLĐ-PCCN; 

 - Góp phần tạo môi trường làm việc, học tập của viên chức, người lao động 
và học sinh, sinh viên đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; 

 - Thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên đối với công tác ATVSLĐ-PCCN. 

 2. Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện, trang thiết bị liên quan ATVSLĐ-
PCCN tại các đơn vị. 

 3. Tổ chức tập huấn và diễn tập kiến thức, kỹ năng về PCCC-CNCH cho 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 
ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016. 

 4. Tham mưu báo cáo gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về kết quả tổ 
chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 
2016. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

 - Tham mưu Ban Giám hiệu mời: Đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng PC66 
Công an tỉnh (Phòng chống cháy nổ và Cứu hộ cứu nạn) tập huấn về kiến thức, kỹ 
năng, diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH); 

- Liên hệ Trung tâm Đo lường chất lượng đo điện trở tiếp đất đối với 02 hệ 
thống chống sét hiện có, tiếp tục kiểm tra, vệ sinh an toàn lưới điện trung, hạ thế; 
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 - Tổng hợp danh mục trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện có 
theo Kế hoạch 06/KH-TCĐN ngày 20/01/2016 về việc tổ chức thực hiện kiểm tra 
định kỳ đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy lần 01 năm 2016; đề xuất sửa 
chữa, mua sắm (nếu có); 

 - Chạy bảng điện tử từ ngày 20/03/2016 đến hết ngày 26/03/2016 với nội 
dung: “Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ 
là trách nhiệm của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên”; “Nhiệt liệt 
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy 
nổ”; 

 - Tham mưu báo cáo gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về kết quả tổ 
chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 
2016. 

 2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

 - Phối hợp với Ban quản lý Ký túc xá và Bảo vệ xây dựng kế hoạch tổ chức 
tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC-CHCN cho viên chức, người lao động và 
học sinh, sinh viên; 

 - Xây dựng nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên theo nội dung chủ đề phát động 
của Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016 là “Doanh nghiệp và 
người sử dụng lao động tích cực, chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của 
mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động” trên loa phát thanh vào buổi chào cờ 
sáng thứ 2 ngày 07/03/2016. 

 3. Phòng Kế hoạch-Tài chính 

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

 4. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

 Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với phòng Công tác Học sinh-
Sinh viên, phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, tham mưu kế hoạch tổ chức tập 
huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC-CNCH cho viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên; xây dựng phương án và tổ chức diễn tập PCCC-CNCH theo các 
phương án chữa cháy của cơ sở của Trường đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm (trình Ban 
Giám hiệu phê duyệt trước ngày 07/3/2016 và có dự trù kinh phí kèm theo). Thời 
gian tổ chức huấn luyện và diễn tập hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN 
từ ngày 20/3/2016 đến ngày 26/3/2016. 

 5. Trung tâm Đào tạo-Quan hệ doanh nghiệp và các khoa chuyên môn 

 - Kiểm tra rà soát hiện trạng thiết bị PCCC, thiết bị điện, tủ thuốc y tế tại các 
phòng, xưởng thực hành (nếu có) tại đơn vị mình. 

 - Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, tổ chức kiểm tra và đảm 
bảo công tác ATVSLĐ-PCCN. 

 6. Thời gian thực hiện báo cáo 

Các đơn vị thuộc Trường hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần 
thứ 18 năm 2016 gửi báo cáo cho phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị chậm nhất 
ngày 29/03/2016 để phòng tổng hợp, báo cáo. 
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 Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong 
quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo về Ban Giám hiệu (thông 
qua phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị) để hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Sở LĐ-TB và XH; 

 - Ban Giám hiệu; 
 - Các đơn vị thuộc Trường; 
 - Lưu: VT, TCHCQT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

 

 

  Nguyễn Thanh Tâm 
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