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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 19  tháng 8 năm 2015 

 

BÁO CÁO  

kết quả tập huấn nghiệp vụ PCCC   

------ 
 

 

Thực hiện quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29/06/2001 sửa 

đổi bổ sung ngày 22/11/2013 về việc huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho CBCNV 

và lực lượng PCCC cơ sở. 

Căn cứ kế hoạch số 100/KH-VPTU, ngày 27/7/2015 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về việc huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC  cơ sở. 

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an 

tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn công tác PCCC cho lượng PCCC cơ sở, kết 

quả đạt được như sau: 

I- Kết quả huấn luyện 

 Tổ chức cho 73 cán bộ, công chức Khối các cơ quan Tỉnh ủy là lực lượng 

PCCC cơ sở tham gia tập huấn công tác PCCC vào ngày 13/8/2015 (có danh 

sách kèm theo). 

II- Nội dung đã tổ chức tập huấn 

1. Phần lý thuyết (4 giờ)  

- Giới thiệu Luật PCCC ngày 29/06/2001, luật sửa đổi bổ một số điều của 

luật PCCC ngày 22/11/2013, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014, 

Thông tư 66/2014/TT-BCA; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ. 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; 

- Những kiến thức cơ bản về cháy nổ, CNCH. 

- Nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở, cách lập và thực tập phương án 

PCCC cơ sở. 

- Giới thiệu cấu tạo, tính năng tác dụng và bảo quản đối với các phương 

tiện chữa cháy (hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, các loại bình chữa cháy, 

mền chữa cháy). 

- Giới thiệu cách phòng cháy nổ của bình ga tại hộ gia đình. 
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2. Phần thực hành (4 giờ) 

- Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, mền (chăn) để dập tắt đám cháy. 

- Dùng mền (chăn) chữa cháy, bình chữa cháy dập tắt đám cháy ở phuy 

xăng, khay xăng. 

III- Kết quả đợt tập huấn 

Qua kiểm tra bằng cách viết bài tự luận và kiểm tra thao tác sử dụng các 

phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định kết quả như sau: 73/73 học 

viên tham gia khóa huấn luyện đạt kết quả. 

IV- Đánh giá đợt tập huấn 

- Nhìn chung về tinh thần thái độ học tập của các học viên tham gia lớp tập 

huấn nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, nắm bắt được những kiến thức cơ bản 

PCCC.  

- Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Thuận duy trì và quản lý giờ giấc, chương 

trình học tập theo đúng kế hoạch học tập. Đảm bảo các học viên làm việc tại các 

bộ phận trọng yếu có nguy hiểm về cháy nổ được học tập và nắm được nội dung 

cơ bản về phòng cháy chữa cháy, biết cách sử dụng thành thạo các phương tiện 

PCCC. 

- Phần thực hành phần lớn các học viên thực hành nghiêm túc, đảm bảo an 

toàn và đạt kết quả yêu cầu đề ra. 

Tuy nhiên, trong phần tập huấn có 02 nội dung: Phần đầu giới thiệu các 

văn bản có liên quan về PCCC cần chuẩn bị các Slide hình chiếu tạo sức thu hút 

học viên chú ý tham gia. 

Trên đây là kết quả huấn luyện công tác PCCC cho Đội PCCC các Ban 

đảng tỉnh báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Thuận./. 

 

Nơi nhận: K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh;     

- Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ;  

- Các tổ thuộc Đội PCCC khối cơ quan Tỉnh uỷ;                       (đã ký và đóng dấu)  

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ;   

                                                                                           

 Nguyễn Thị Thắng 

 

 

 

 


