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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH UỶ BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
*

Phan Thiết, ngày 27 tháng 7 năm 2015

Số 100-KH/VPTU

KẾ HOẠCH
huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở
-------

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy 2001; Luật số 40/2013/QH13 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày
31/7/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC
và Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công
an qui định về việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở.
Văn phòng Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho
cán bộ, công chức,viên chức Khối các cơ quan Tỉnh uỷ với những nội dung sau:
I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1- Mục đích
Nhằm nâng cao nhận thức về công tác PCCC cho cán bộ, công chức Khối
các cơ quan Tỉnh uỷ, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong
việc thực hiện những qui định của Nhà nước đối với công tác PCCC, hiểu biết
những kiến thức cơ bản về PCCC đồng thời biết cách sử dụng các dụng cụ
phương tiện PCCC hiện có để dập tắt đám cháy kịp thời ngay từ khi mới phát
sinh.
2- Yêu cầu
- Quá trình huấn luyện phải có chương trình kế hoạch, tài liệu huấn luyện và có
sự kiểm tra, đánh giá trước khi cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ phải nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy
lớp học. Sau phần lý thuyết là phần thực hành, viết bài thu hoạch. Tham gia đầy
đủ 02 phần trên mới được cấp giấy chứng nhận.
II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
1- Quán triệt văn bản của Trung ương:
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- Quán triệt 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;
- Văn bản số 175/LĐLĐ, ngày 09/7/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh về
phối hợp triển khai, phổ biến tuyên truyền cảnh báo cháy nhà ở gây thiệt hại
nghiêm trọng.
2- Phần lý thuyết
- Sự cần thiết của công tác Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.
- Giới thiệu Luật PCCC năm 2001, Luật số 40/2013/QH13; Nghị định
79/2014/NĐ-CP; Thông tư 66/2014/TT-BCA; Nghị định 167/2013/NĐ-CP và
các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác PCCC.
- Những kiến thức cơ bản về PCCC.
- Nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở, cách lập và thực tập phương án
chữa cháy tại chỗ.
- Giới thiệu cấu tạo, tính năng tác dụng của các phương tiện cách bảo
quản sử dụng đối với hệ thống PCCC, bình chữa cháy xách tay, các phương tiện
phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.
- Các biện pháp phòng cháy khi sử dụng điện, gas, xăng dầu.
3- Phần thực hành
Hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy: bình chữa cháy,
lăng chữa cháy, vòi chữa cháy, mền (chăn) để dập tắt đám cháy.
III- ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HUẤN LUYỆN
1- Đối tượng huấn luyện
- Đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh;
- Đội Phòng cháy, chữa cháy của các ban đảng tỉn (mỗi ban 8 người).
2- Thời gian huấn luyện: 01 ngày, Ngày 13/8/2015.
(Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17
giờ 00 phút).
3- Địa điểm:
- Phần lý thuyết: Tại Phòng họp Tỉnh uỷ;
- Phần thực hành: Tại sân trước và sân sau Tỉnh ủy.
IV- KINH PHÍ: Chi từ nguồn kinh phí chi chung của Khối Đảng tỉnh,
bao gồm các khoản như sau:
- Bình chữa cháy (8 bình x 120.000 đồng)
: 960.000 đồng
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- Mền chữa cháy (04 cái x 100.000 đồng)
- Xăng (15 lít x 18.000 đồng)
- Chi phí giảng bài (4 giờ x 120.000 đồng)
- Chi phí soạn thảo tài liệu
- Hướng dẫn thực hành (3 giờ x 100.000 đ x 2 người)
- Chi phí vận chuyển
- Nuốc uống (60 người x 10.000 x 2 buổi)
- Chi phí cấp giấy chứng nhận (60 người x 30.000)
Tổng cộng :

: 400.000 đồng
: 270.000 đồng
: 480.000 đồng
: 500.000 đồng
: 6 00.000 đồng
: 200.000 đồng
: 1.200.000 đồng
: 1.800.000 đồng

6.410.000 đồng
(sáu triệu bốn trăm mười ngàn đồng)

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Giao Phòng Quản trị liên hệ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
Công an tỉnh mời cán bộ giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành; chuẩn bị kinh
phí và dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác huấn luyện.
- Đội trưởng Đội PCCC khối cơ quan Tỉnh ủy quản lý chặt chẽ tổ viên,
học tập nghiêm túc, đạt kết quả tốt nhất.
- Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Tỉnh ủy có trách nhiệm phổ biến, tạo
điều kiện để các tổ viên tổ phòng cháy, chữa cháy tham gia huấn luyện đầy đủ.
Đồng thời, lập danh sách số người tập huấn, cử Tổ trưởng, gửi về Văn phòng
Tỉnh ủy, chậm nhất ngày 05/8/2015.
Riêng Văn phòng Tỉnh ủy cử thêm cán bộ, công chức cùng dự lớp tập
huấn này; danh sách cụ thể do Phòng Hành chính - Nội chính, tiếp dân phối hợp
Phòng Quản trị đề xuất.
Kế hoạch này thay cho giấy mời tập huấn./Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- 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;
- Các phòng thuộc VPTU;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ;

CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký, đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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