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  UBND TỈNH BÌNH THUẬN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số: 26 /KH-CĐYT                          Bình Thuận, ngày  20  tháng 4 năm 2022  

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy năm 2022 

 

Thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

Thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 2/11/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chửa cháy. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại công văn số 

4294/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy chửa cháy; Trường Cao 

đẳng Y tế Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng cháy chữa 

cháy năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU   

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rãi Luật Phòng cháy 

và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổ để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh, sinh viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực 

tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

- Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do 

cháy, nổ gây ra trong nhà trường.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy 

định về an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

- Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng làm nhiệm vụ 

phòng cháy chữa cháy tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. 

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

Thực hiện Nghị định số 79/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và trên 

cơ sở phương án phòng cháy chữa cháy đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Bình Thuận hướng dẫn, phê duyệt. Ban Giám 

hiệu trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận triển khai công tác phòng cháy và chữa 

cháy tại chỗ của trường cụ thể như sau: 
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1. Công tác tuyên truyền vận động 

Tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng cháy, chữa cháy (số 27/2001/QH10 

ngày 29/6/2001); Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; Thông tư 

số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an về việc hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháyvà 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 

03_NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 4299/KH-

UBND ngày 25/11/2015 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng cháy chửa cháy. 

2. Công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy 

Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy của nhà trường chủ động xây dựng 

kế hoạch và thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; thường xuyên 

tiến hành kiểm tra hệ thống điện trong phòng làm việc, phòng học kiểm tra vệ 

sinh khuôn viên cơ quan, nhà trường; kiểm tra việc xử lý rác sau mỗi ngày làm 

việc. Rà soát toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy của, nhà trường, kịp thời 

bổ sung các thiết bị cần thiết cho phòng chống cháy, nổ tại trường học. 

3. Xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ:  

Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, 

lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu 

quả cao nhất trong công tác phòng cháy và chữa cháy. 

4. Phân công trách nhiệm: 

Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Ban chỉ đạo phòng cháy 

chữa cháy của trường, lực lượng chữa cháy tại chỗ (bằng văn bản). Chỉ đạo cho 

Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy của trường thường xuyên tổ chức tổng dợt 

thực tập tình huống cứu nạn khi có cháy nổ xảy ra, đảm bảo lực lượng chữa cháy 

tại chỗ có trình độ kiến thức vững vàng và sẵn sàng ứng phó kịp thời trong việc 

cứu hộ và cứu nạn (trên cơ sở được tập huấn, hướng dẫn của Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bình Thuận). 

 

 



3 

 

4.1. Phòng Tổ chức - Hành chính: 

Phân công cán bộ có trách nhiệm tổ chức cho các đối tác hợp đồng kinh 

doanh ở trường ( căn tin… ) thực hiện đúng các quy trình cơ bản khi sử dụng các 

thiết bị bằng gas hay bằng điện để chế biến thức ăn phục vụ cho học sinh, sinh 

viên, đảm bảo an toàn không để xảy ra tình trạng cháy, nổ trong suốt quá trình sử 

dụng như bình gas phải có khóa an toàn, sử dụng xong phải ngắt khóa an toàn 

trước rồi mới ngắt bếp gas, mục đích nhằm để cho lượng gas còn nằm trong ống 

được thải và đốt cháy hoàn toàn không còn trong ống dẩn; phải bố trí tắt điện 

tổng và tắt trước khi rời phòng. 

4.2. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy: 

Chỉ đạo đội phòng cháy chữa cháy chủ động trong việc kiểm tra và bảo 

quản các thiết bị dụng cụ; phương tiện chữa cháy. Qua đó, xử lý và đề nghị phòng 

Tổ chức - Hành chính bổ sung, sửa chữa kịp thời khi phát hiện có hiện tượng hư 

hỏng hay mất mát để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có sự cố (Bình chữa cháy còn 

nguyên khóa an toàn hay đã hư hỏng, rỉ sét?. Đồng hồ hiển thị còn tính năng?. 

Hệ thống dẫn nước cho các khu vực có hư hỏng?). Biện pháp kiểm tra có thể tổ 

chức đột xuất và theo định kỳ tháng, quý. 

Chủ động thay đổi bổ sung khi xét thấy các phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy tại đơn vị không còn phù hợp với điều kiện thực tế và việc thay đổi đó 

phải được cơ quan chuyên môn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ Công an Bình Thuận phê duyệt thì mới có hiệu lực. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng phòng, ban, Khoa, Trung tâm, bộ môn 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy, 

kế hoạch của UBND tỉnh, nhà trường và việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy trong nhà 

trường; 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cảnh báo về phòng cháy chưa cháy, 

nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, viên chức, học 

sinh, sinh viên; 

- Ban Quản lý ký túc xá xây dựng phương án phóng cháy chữa cháy và 

thoát nạn của ký túc xá khi có sự cố cháy nổ xảy ra; đồng thời tăng cường kiểm 

tra việc sự dụng điện của học sinh, sinh viên, củng như đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục phòng chống cháy nổ cho học sinh, sinh viên lưu trú tại ký túc 

xá; 
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- Tổ chức sắp xếp phương tiện vật tư, thiết bị làm cản trở lối thoát nạn; 

- Đề xuất tập huấn cho cán bộ, viên chức chưa tham gia tập huấn công tác 

phòng cháy chữa cháy; 

- Nhắc nhở cán bộ, viên chức của phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn 

mình tắt điện, các thiết bị điện khi đi ra khỏi phòng làm việc. 

2. Đội phòng cháy chữa cháy nhà trường 

- Nắm tình hình và tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tình 

hình phòng cháy chữa cháy và các biện pháp phòng cháy chữa cháy và tổ chức 

triển khai thực hiện đến từng phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn; 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ Bình Thuận tổ chức triển khai huấn luyện, tập huấn công tác 

phòng cháy chữa cháy trong nhà trường. 

- Tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy, bồi dưỡng kiến 

thức phổ thông về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các phòng, ban, bộ 

môn qua tài liệu của các cơ quan chuyên môn cung cấp, tập huấn… 

- Tổ chức lập và diễn tập phương án xử lý những tình huống cháy nổ; 

- Lập hồ sơ theo dõi các hoạt động, trang bị, huấn luyện, theo Thông tư số 

66/2014/TT- BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an. 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Kiểm tra các nguồn điện, thiết bị điện đảm bảo an toàn trong quá trình sử 

dụng; 

- Đề xuất, thay thế những thiết bị không đảm bảo an toàn khi sử dụng; 

- Tuyên truyền về công tác an toàn trong khi sử dụng điện; 

- Đảm bảo nguồn nước thường xuyên cung cấp đủ nước khi có xảy ra sự 

cố; 

- Đảm bảo an ninh trật tự khi có sự cố xảy ra. 

4. Phòng Tài chính - Kế toán 

Hàng năm bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho công tác bảo dưỡng, trang 

bị, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy của nhà trường. 
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5. Ban chỉ huy quân sự, dân quân tự vệ 

Phối hợp cùng với đội phòng cháy chữa cháy tìm kiếm và cứu nạn hiệu quả 

kịp thời hạn chế mức thấp nhất thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ của nhà 

trường. 

6. Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên 

Có trách nhiệm tuyên truyền lồng ghép với các chương trình hoạt động của 

Đoàn, Hội về công tác phòng cháy chữa cháy cho học sinh, sinh viên thấy được 

trách nhiệm và nhiệm vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy. 

Căn cứ vào kế hoạch này lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn 

trong toàn trường có nhiệm vụ phổ biến tới cán bộ, viên chức, nhân viên của mình 

để thực hiện. 

Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy nhà trường và đồng chí đội trưởng 

phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tại các 

phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn trong nhà trường, thường xuyên kiểm tra các 

thiết bị và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, đảm bảo an toàn trong công tác 

phòng cháy chữa cháy năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy năm 2022 của trường 

Cao đẳng Y tế Bình Thuận, đề nghị các phòng, ban, bộ môn, đoàn thể thực hiện 

tốt các nội dung trên để công tác phòng cháy chữa cháy của trường đạt kết quả 

cao./. 

                                                                                 Phạm Văn Chương 

Nơi nhận:   
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CA Tỉnh; 

- Phó Hiệu trưởng; 

- Các phòng, ban, khoa, đoàn thể; 

- Lưu: VT, TC- HC (Tâm). 

                 HIỆU TRƯỞNG 
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