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KẾ HOẠCH 
Tổ chức luyện tập nghiệp vụ PCCC và tham gia hội thao 

 nghiệp vụ PCCC&CNCH toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2016 
của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

 

  

Căn cứ Kế hoạch số 1434/KH-CAT-PC66 ngày 31/5/2016 của Phòng cảnh 
sát phòng cháy, chữa cháy-Cứu nạn, cứu hộ (PC66) Công an tỉnh Bình Thuận về 
việc tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng dân 
phòng và PCCC cơ sở toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2016, Trường xây dựng kế hoạch 
tổ chức luyện tập và tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2016 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của lực lượng 
Cảnh sát PCCC và 15 năm ngày toàn dân PCCC; 

- Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy-Cứu nạn, cứu hộ (PCCC- 
CNCH) đội PCCC cơ sở của Trường trong việc ứng phó cháy nổ và cứu nạn, cứu 
hộ khi có sự cố xảy ra. 

2. Yêu cầu 

- Chấp hành tổ chức kỷ luật trong việc luyện tập và trong quá trình tham gia 
Hội thao nghiệp vụ PCCC-CNCH; 

- Đảm bảo cơ bản về trang thiết bị phục vụ luyện tập an toàn, tiết kiệm và 
hiệu quả. 

II. Nội dung  

1. Nội dung và thời gian  

a. Nội dung và thời gian luyện tập 

- Giai đoạn 1: Tổ chức tập luyện cho các thành viên của Đội phòng cháy 
Trường về nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng máy bơm chữa cháy tiêu điểm đảm bảo ứng 
phó kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thời gian tập luyện từ ngày 20/7/2016 
đến ngày 10/8/2016: Bắt đầu từ 17h00’ đến 18h00’ các ngày trong tuần (kèm theo 
thời gian luyện tập). 

- Giai đoạn 2: Tổ chức luyện tập cho Đội số 1 (tham gia Hội thao nghiệp vụ) 
theo đúng nội dung môn thi tại Điều 8 của Điều lệ số 1621/ĐL-BTC ngày 
17/6/2016 của Ban tổ chức Hội thao (kèm theo). Thời gian luyện tập từ ngày 
14/9/2016 đến ngày 30/9/2016: Bắt đầu từ 17h00’ đến 18h00’ các ngày trong tuần 
(kèm theo thời gian luyện tập). 

b. Nội dung và thời gian tham gia Hội thao 

- Tham gia hội thao với môn thi: Đội hình 2 lăng B sử dụng máy bơm 
chữa cháy phun nước tiêu điểm.  

- Thời gian tham gia hội thao: Sáng ngày 04/10/2016 tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết. 
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2. Thành phần: 18 viên chức, người lao động, được chia thành 03 đội để 
tập luyện và tham gia hội thao (cử 01 đội tham gia Hội thao gồm 06 người), có 
danh sách cụ thể kèm theo.  

3. Nhiệm vụ 

- Tập luyện nghiệp vụ và kỹ năng thực hành việc sử dụng máy bơm chữa 
cháy tiêu điểm nhằm phục vụ tốt hơn công tác PCCC tại Trường. 

- Đội 01 tham gia Hội thao thực hiện các nội dung thi tại Điều 8 của Điều lệ 
số 1621/ĐL-BTC ngày 17/6/2016 của Ban tổ chức hội thao (kèm theo). 

4. Trang phục 

- Trong quá trình tập luyện các cá nhân tham gia mang giày thể thao, quần 
dài, thắt lưng và áo (trang phục cần gọn gàng). 

- Trang phục tham gia Hội thao thực hiện thống nhất, đồng bộ, gọn gàng, 
khỏe mạnh theo Điều 4 của Điều lệ số 1621/ĐL-BTC ngày 17/6/2016 của Ban tổ 
chức hội thao: Giầy thể thao, mũ bảo hộ lao động, quần dài, thắt lưng và sử dụng 
áo (cùng loại và có số) của đội bóng đá nam của Trường. 

III. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tập luyện dự kiến: 3.524.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, năm trăm 
hai mươi bốn ngàn đồng), cụ thể: 

- Xăng 92: (05 lít/buổi +07 lít/1 buổi) x 6 buổi  x 17.000đồng/lít = 1.224.000 
đồng (dự kiến giai đoạn 1: 5 lít/1 buổi (tập nổ máy bơm và thực hành các thao tác 
trên sân tập); giai đoạn 2: 07 lít/1 buổi (thực hành theo đúng môn thi trong hội thao 
gồm: Máy bơm 05 lít/ 1 buổi và 02 lít/ 1 buổi cho 02 tiêu điểm cháy). 

- Bồi dưỡng tập luyện: 760.000 đồng, trong đó: 

+ 06 người x 8 buổi x 10.000đồng/buổi = 480.000đồng; 

+ 7 người x 4 buổi x 10.000đồng/buổi = 280.000đồng; 

- Đầu nối ba chạc (chữ Y): 1.150.000 đồng. 

- Sơn kẻ sân 01kg, 02 cây cọ và 01 cuộn dây nhợ: 100.000 đồng. 

- Nón bảo hộ lao động (01 nón màu trắng và 05 nón màu vàng): 06 cái x 
35.000 đồng = 210.000 đồng. 

- 01 bình nhớt x 80.000 đồng = 80.000 đồng. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Lập danh sách, chia các đội tổ chức luyện tập tại Trường; 

- Tham mưu thời gian luyện tập chia theo từng giai đoạn; 

- Khảo sát vị trí sân bãi để bố trí dụng cụ, thiết bị luyện tập tại Trường của 
các đội; 

-  Tham mưu kinh phí mua sắm,chế độ bồi dưỡng theo quy chế chi tiêu nội 
bộ và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định của Trường đối với các 
vật dụng đã mua để phục vụ quá trình tập luyện và tham gia Hội thao; 

- Điều động lực lượng viên chức, người lao động tham gia cổ vũ vào sáng 
ngày 04/10/2016 (nếu có yêu cầu của Ban tổ chức Hội thao). 

- Chủ trì kiểm tra, giám sát kế hoạch tập luyện của các đội. 
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2. Ban Quản lý KTX&BV 

- Tham mưu đội tuyển (gồm 06 người: 01 đội trưởng và 05 thành viên) tham 
gia Hội thao.  

- Tham mưu, chuẩn bị các dụng cụ, thuốc y tế phục vụ cho quá trình tập 
luyện và tham gia Hội thao. 

3. Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Tham mưu, chuẩn bị kinh phí tập luyện và tham gia hội thao. 

4. Các đơn vị  

- Trưởng các đơn vị tạo điều kiện cho các thành viên của Đội PCCC cơ sở 
thuộc đơn vị mình trong quá trình luyện và tham gia Hội thao. 

- Cử viên chức, người lao động tham gia cổ vũ khi có thông báo của Phòng 
tổ chức-Hành chính-Quản trị. 

5. Đội trưởng Đội PCCC của cơ sở tại Trường. 

- Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, phân công cho các 
thành viên trong đội PCCC của cơ sở tại Trường thực hiện việc kẻ sân và chuẩn bị 
các dụng cụ cần thiết để phục vụ quá trình luyện tập nghiệp vụ của các đội tại 
Trường; 

- Hướng dẫn, phổ biến nội dung môn thi theo đúng Điều 8 của Điều lệ số 
1621/ĐL-BTC ngày 17/6/2016 (kèm theo) đến các thành viên để quá trình luyện 
tập và tham gia Hội thao của các đội được tốt nhất; 

- Xây dựng và phân chia nội dung luyện tập cho mỗi đội trong 01 buổi luyện 
tập (kèm theo lịch). 

6. Đội trưởng các đội 

- Căn cứ vào lịch tập luyện tổ chức tập luyện đúng thời gian, nội dung và đối 
tượng. 

- Thực hiện nghiêm túc việc luyện tập khi được phân chia nội dung theo 
từng buổi. 

- Tổ chức chấm công, điểm danh gửi về phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 
để hoàn thành các thủ tục thanh toán tiền bồi dưỡng tập luyện cho các thành viên. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức luyện tập nghiệp vụ sử dụng máy bơm chữa 
cháy tiêu điểm tại Trường và tham gia Hội thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2016 tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận.  Đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên quan  phối hợp tổ chức thực hiện 
có hiệu quả 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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Số
TT

Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Đơn vị Chức danh, chức vụ Đội số

1 Nguyễn Ngọc Chinh 29/10/1981 Khoa Kỹ thuật Đội trưởng

2 Trần Văn Sơn 28/04/1987 Khoa Kỹ thuật Thành viên

3 Bá Trung Luân 03/12/1984 Khoa Kỹ thuật Thành viên

4 Đỗ Văn Ngọc 11/07/1988 Khoa Kỹ thuật Thành viên

5 Nguyễn Khắc Thọ 28/11/1985 Khoa DL & DV Thành viên

6 Võ Duy Trung 04/09/1991 P. CT HS-SV Thành viên

1 Phạm Đình Nhung 19/09/1957 Ban QL KTX & BV Đội trưởng

2 Bùi Văn Chiến 13/04/1985 P. TC-HC-QT Thành viên

3 Bùi Lê Cường Quốc 15/11/1981 P. Đào tạo Thành viên

4 Lê Điểu Xung Thiên 10/01/1986 Khoa Kỹ thuật Thành viên

5 Lê Hồng Anh 08/6/1987 Khoa DL & DV Thành viên

6 Võ Khắc Thành Trung 15/12/1986 Khoa DL & DV Thành viên

7 Nguyễn Khánh An 25/08/1983 Khoa Kỹ thuật Thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỘI TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG MÁY BƠM CHỮA CHÁY TIÊU ĐIỂM
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

(Kèm theo Kế hoạch số 49 KH-TCĐN ngày  157/2016 của Hiệu trưởng

của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận)

2

về tổ chức luyện tập PCCC và tham gia hội thao nghiệp vụ PCCC toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2016

Page 1



Số
TT

Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Đơn vị Chức danh, chức vụ Đội số

1 Trần Trí Hương 10/10/1967 Ban QL KTX & BV Đội trưởng

2 Ngô Mai Huân 06/4/1987 Khoa Kỹ thuật Thành viên

3 Nguyễn Quang Đương 15/09/1982 Khoa DL & DV Thành viên

4 Lê Anh Sol 25/12/1985 Khoa Kỹ thuật Thành viên

5 Trần Nguyên Huy 12/01/1987 Khoa DL & DV Thành viên

6 Đoàn Khắc Vương 10/10/1987 Khoa CNTT & CB Thành viên

7 Nguyễn Xuân Hòa 20/11/1968 Ban QL KTX & BV Thành viên

Nguyễn Hữu Ích

Bình Thuận, ngày  15 tháng 7 năm 2016
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