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CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực tập Phương án chữa cháy – cứu hộ năm 2016
Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.
Địa chỉ: 395 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.
Điện thoại: 38752953.
Cơ quan quản lý cấp trên: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn –
TNHH Một thành viên.
I – Mục đích - Yêu cầu:
1/ Mục đích:
Nhằm ôn lại những kiến thức cơ bản cho lực lượng PCCC, nắm vững các tính
năng, tác dụng của các loại bình chữa cháy và các phương tiện, trang thiết bị hiện có
của Công ty để tổ chức chữa cháy – cứu nạn đạt hiệu quả khi có sự cố xảy ra.
Nâng cao ý thức về công tác PCCC của toàn thể CB.CNV trong Công ty, biết
sử dụng thành thạo dụng cụ PCCC hiện có để dập tắt đám cháy lúc ban đầu.
Nhằm kiểm tra trang bị các dụng cụ PCCC để bổ sung kịp thời đạt yêu cầu
PCCC ở cơ sở.
2/ Yêu cầu:
Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương
tiện, tránh gây ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân quanh khu vực thực tập PCCC.
Tổ chức thực tập đúng theo tình huống đã được đề ra trong phương án phòng
cháy – cứu hộ của Công ty.
II. Nội dung:
1/ Giao thông:
Bên trong Công ty: Bến xe có 4 cửa rộng từ 8 – 12 mét rất thuận tiện cho xe
chữa cháy ra vào; khoảng cách thông thoáng giữa các hạng mục công trình đảm bảo từ
4 mét trở lên.
Bên ngoài Công ty: Nằm trên đường Kinh Dương Vương rộng 25m, đáp ứng
công tác chữa cháy trong mọi thời tiết.
2/ Nguồn nước: (bán kính 500 m).
Bên trong Công ty: hồ nước dùng để chữa cháy khoảng 162m3.
Bên ngoài Công ty: Trụ nước chữa cháy trước nhà số 330 đường Kinh Dương
Vương, tình trạng sử dụng tốt.
3/ Thực tập: Thực tập sử dụng bình chữa cháy, sơ cấp cứu người bị nạn và
triển khai đội hình chữa cháy 4 lăng B cách hồ chứa nước chữa cháy khoảng 50 m để
dập tắt đám cháy giả định. Trong thực tập có phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng
cháy và chữa cháy quận Bình Tân.
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III. Giả định tình huống và huy động lực lượng, phương tiện:
1/ Giả định tình huống cháy: Được trích trong phương án Chữa cháy – Cứu
hộ được lập năm 2015.
1.1/ Vị trí phát sinh cháy (tình huống 1): Cháy xe đang đậu trong bãi đậu xe
chờ tài.
1.2/ Nguyên nhân: Do chập điện bình accu.
1.3/ Thời gian xảy ra cháy: Lúc 15 giờ 00 phút ngày 07/10/2016.
1.4/ Chất cháy chủ yếu là: Dầu, ghế niệm, rèm cửa trên xe, …
1.5/ Khả năng lan truyền của đám cháy: Vị trí cháy nằm trong bãi đậu xe,
diện tích hơn 10.000 m2, có khoảng 100 xe thường xuyên đậu đỗ… tồn tại nhiều chất
dễ cháy. Từ đặc điểm này của đám cháy, nếu không ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả thì
có khả năng đám cháy có thể cháy lan toàn bộ bãi đậu xe.
1.6/ Khả năng kẹt người trong đám cháy: Khả năng kẹt người trong đám
cháy ít có thể xảy ra do khu vực phát sinh cháy rất thoáng, không gian rất rộng, không
có vách ngăn. Tuy nhiên, vẫn có khả năng có người bị ngạt trên xe.
2/ Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ:
Lực lượng tại chỗ dùng các loại bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy ngoài
nhà chữa cháy với 4 lăng B trực tiếp chữa cháy ban đầu.
IV. Lực lượng và phương tiện tại chỗ:
1/ Lực lượng tham gia gồm có 35 người (có danh sách đính kèm).
2/ Phương tiện: 80 bình chữa cháy các loại, hệ thống bơm chữa cháy ngoài nhà,
100 m vòi, 04 lăng B.
V. Phân công nhiệm vụ:
1/ Ban chỉ huy chữa cháy:
Thành phần:
- Ông Trần Văn Phương
Phó Tổng Giám đốc, chỉ huy trưởng.
- Ông Võ Văn Phúc
Đội trưởng Đội PCCC, chỉ huy phó.
- Ông Diệp Minh Sang
Đội phó Đội PCCC, uỷ viên.
- Ông Nguyễn Phước Lợi
Đội phó Đội PCCC, uỷ viên.
Nhiệm vụ: Chỉ huy lực lượng tại chỗ sử dụng máy bơm và các loại bình chữa
cháy để dặp tắt đám cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
2/ Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ nhân viên:
2.1/ Tổ thông tin liên lạc: Gồm có 04 người, do Nguyễn Văn Bình phụ trách.
Nhiệm vụ báo động cháy, nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên
nghiệp đến hỗ trợ.
2.2/ Tổ cứu thương: Gồm có 07 người, do Nguyễn Minh Tiến phụ trách.
Nhiệm vụ tổ chức chuyển người bị thương ra nơi an toàn sơ cấp cứu và đưa đi bệnh
viện gần nhất.
2.3/ Tổ chữa cháy: Gồm có 11 người, do Diệp Minh Sang phụ trách. Nhiệm vu
sử dụng các loại bình chữa cháy, triển khai hệ thống máy bơm tự động chữa cháy với
đội hình 4 lăng B để nhanh chóng dập tắt đám cháy.
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2.4/ Tổ hướng dẫn người, di chuyển tài sản, phương tiện ra khỏi khu vực cháy:
Gồm có 04 người, do Nguyễn Phước Lợi phụ trách. Nhiệm vụ hướng dẫn các phương
tiện đang đậu đỗ di chuyển đến nơi an toàn.
2.5/ Tổ bảo vệ: Gồm có 05 người, do Võ Thành Trung phụ trách. Nhiệm vụ
bảo vệ trật tự xung quanh khu vực cháy, không cho những người không có trách nhiệm
vào khu vực thực tập, hướng dẫn lực lượng chuyên nghiệp và các lực lượng khác vào
làm nhiệm vụ. Tập trung bảo vệ tài sản và bảo vệ hiện trường.
2.6/ Tổ phân luồng giao thông: Gồm có 04 người, do Ngô Duy Phong phụ
trách. Nhiệm vụ hướng dẫn tất cả các phương tiện lưu thông trên đường nội bộ phải
đảm bảo an toàn, không ùn tắc giao thông.
Ngoài ra do đặc điểm của Công ty vừa thực tập vừa hoạt động nên trách nhiệm
của các Phòng có liên quan như sau:
Phòng Tổ chức hành chánh: Cắt điện cục bộ khu vực bãi đậu xe để bảo đảm
an toàn trong thực tập. Treo băng ron tổ chức thực tập tại Cổng Chào và đưa thông tin
về việc thực tập PCCC lên website của Công ty trước một ngày.
Phòng Điều hành: Phát loa thông báo về việc thực tập từ sáng ngày
07/10/2016.
VI. Tổ chức thực hiện:
Treo băng ron với khẩu hiệu: “CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY – CỨU HỘ NĂM 2016” trước cổng của
Công ty.
1/ Thời gian thực hiện:
Thời gian tổ chức triển khai, tập luyện bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 07/10/2016
đến 15 giờ 00 cùng ngày sẽ thực tập phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Bình Tân, dập tắt đám cháy giả
định. Địa điểm tại khu vực bãi đậu xe.
2/ Dự trù kinh phí cho thực tập:
Xăng dầu phục vụ cho đám cháy giả định: 450.000 đ
Bồi dưỡng các đội viên PCCC của đơn vị tham gia thực tập: 100.000 đ/ người
100.000 đ x 35 = 3.500.000 đồng.
Kinh Phí 04 Cán bộ Cảnh sát PCCC Quận Bình Tân mỗi người 1.000.000 đ.
1.000.000 đ x 4 = 4.000.000 đồng.
Kinh phí Chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp (02 xe) 10.000.000đ
Kinh phí Cán bộ Công an Phường An Lạc 500.000 đồng.
Nước uống trong lúc thực tập và vệ sinh, bảo quản vòi chữa cháy: 300.000 đ
* Tổng cộng kinh phí: 18.750.000đồng (Mười tám triệu bảy trăm năm mươi
ngàn đồng).
Ban chỉ huy chữa cháy, Ban chỉ huy Đội PCCC của Công ty giám sát việc tổ
chức thực tập đúng tình huống đề ra và có cuộc họp rút kinh nghiệm sau thực tập tại
văn phòng Công ty.
TỔNG GIÁM ĐỐC

BCH ĐỘI PCCC
ĐỘI TRƯỞNG

Võ Văn Phúc
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DANH SÁCH CB - CNV THAM GIA THỰC TẬP
PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY – CỨU HỘ NGÀY 07/10/2016
(kèm theo Quyết định số:
STT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

/QĐ-BXMT, ngày

Họ và tên
Đơn vị
Võ Văn Phúc
Phòng Bảo vệ
Diệp Minh Sang
“
Nguyễn Phước Lợi
“
Nguyễn Văn Bình
“
Võ Thành Trung
“
Nguyễn Trung Tiến
“
Trần Văn Phương
“
Vũ Hoàng Phi
“
Tiêu Yếu Kim
“
Lữ Gia Huy
“
Trần Ngọc Thạch
“
Ngô Duy Phong
“
Nguyễn Anh Thuần
“
Lê Hữu Định
“
Trần Thanh Vũ
“
Lý Quảng Nam
“
Hoắc Hòai Phong
“
Cao Thanh Thi
Phòng TCHC
Lê Hoàng Bảo Quốc
“
Nguyễn Phúc Toàn
“
Nguyễn Minh Tiến
Phòng Điều hành
Nguyễn Minh Trí
“
“
Lê Công Quyền
“
Trương Văn Hải
“
Vũ Trần Tuấn Tú
Trần Huy
Phòng Bán vé
Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu
“
Trần Ngọc Tú
Phòng KD-DV
Nguyễn Tuấn Thuận
“
Nguyễn Tuấn Nhã
“
Phan Văn Thanh
“
Nguyễn Văn Sô
“
Lê Hoàng Sơn
“
Lê Thanh Quý
“
Vương Duy Thanh
“
Tổng cộng

/

/2016, của Tổng giám đốc)

Chức vụ
Đội trưởng PCCC
Đội phó PCCC
Đội phó PCCC
Đội viên
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“

Số tiền
Ký nhận
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
3.500.000đ
Ba triệu Năm trăm ngàn đồng.

Người lập
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DANH SÁCH
CÁN BỘ CHIẾN SỸ PHÒNG CẢNH SÁCH PCCC QUẬN BÌNH TÂN,
CÔNG AN PHƯỜNG AN LẠC NHẬN TIỀN
THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY – CỨU HỘ NĂM 2016
NGÀY 07/10/2016 Theo Quyết định số
/QĐ-BXMT ngày /10/2016
Đơn vị
Số tiền
Cán bộ Sở CS PCCC TP. HCM 1.000.000 đ
Cán bộ Sở CS PCCC TP. HCM 1.000.000 đ
Cán bộ Phòng CS PCCC B.Tân
1.000.000 đ
Cán bộ Phòng CS PCCC B.Tân
1.000.000 đ
Công an Phường An Lạc
500.000 đ
02 xe Phòng cháy chữa
Phòng CS PCCC
10.000.000đ
cháy chuyên nghiệp
Quận Bình Tân
Tổng cộng
14.500.000 đ
Mười bốn triệu năm trăm ngàn đồng.

STT
01
02
03
04
06

Họ và tên

Ký nhận

Người lập
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DANH SÁCH CB - CNV THAM GIA THỰC TẬP
PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY – CỨU HỘ NGÀY 07/10/2016
(Kèm theo Quyết định số:
STT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

/QĐ-BXMT, ngày /

Họ và tên
Võ Văn Phúc
Diệp Minh Sang
Nguyễn Phước Lợi
Nguyễn Văn Bình
Võ Thành Trung
Mạc Duy Dũng
Trần Văn Phương
Vũ Hoàng Phi
Tiêu Yếu Kim
Tống Ngọc Duy Lam
Trần Ngọc Thạch
Ngô Duy Phong
Nguyễn Anh Thuần
Lê Hữu Định
Trần Thanh Vũ
Lý Quảng Nam
Hoắc Hòai Phong
Cao Thanh Thi
Lê Hoàng Bảo Quốc
Nguyễn Phúc Toàn
Nguyễn Minh Tiến
Nguyễn Minh Trí
Lê Công Quyền
Trương Văn Hải
Vũ Trần Tuấn Tú
Nguyễn Văn Khai
Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu
Trần Ngọc Tú
Nguyễn Tuấn Thuận
Nguyễn Tuấn Nhã
Phan Văn Thanh
Nguyễn Văn Sô
Lê Hoàng Sơn
Lê Thanh Quý
Vương Duy Thanh

Đơn vị
Phòng Bảo vệ
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Phòng TCHC
“
“
Phòng Điều hành
“
“
“
“

Phòng Bán vé
“
Phòng KD-DV
“
“
“
“
“
“
“

/2016, của Tổng giám đốc)
Chức vụ
Đội trưởng PCCC
Đội phó PCCC
Đội phó PCCC
Đội viên
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
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1- Phần chuẩn bị:
Kiểm tra lại toàn bộ các phương tiện, dụng cụ phục vụ cho Kế hoạch thực tập,
đặc biệt chú ý các công việc sau:
- Bảo đảm đủ số lượng vòi chữa cháy, số lượng bình chữa cháy, nếu thiếu phải
mua bổ sung.
- Sáng ngày 29/9/2010, đến Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân mượn 4 cầu
bảo vệ vòi chữa cháy và 1 khai tạo đám cháy giả định (anh Sử phụ trách).
- Kiểm tra các dụng cụ sơ cấp cứu, tập dợt lại các động tác băng bó vết thương,
hô hấp nhân tạo… (anh Tùng phụ trách).
- Triển khai trước một bước nhiệm vụ cho 6 tổ trưởng phụ trách các tổ trong kế
hoạch biết nhiệm vụ của mình đảm nhiệm (Phúc phụ trách).
Đúng 13 giờ 30 ngày 29/9/2010, toàn bộ có mặt tại Hội trường Công ty để kiểm
tra lại lần cuối và phổ biến nhiệm vụ cụ thể cho từng đội viên trên từng vị trí. Đến 15
giờ 00 cùng ngày, tất cả xuống hiện trường vào vị trí chuẩn bị.
2- Phần thực hiện Kế hoạch cụ thể:
Đúng 15 giờ 30 ngày 29/9/2010, triển khai thực hiện kế hoạch, theo trình tự đã
định sẵn như sau:
Nguyễn Huỳnh Cư : thực hiện động tác châm lửa vào khai xăng dầu đã
chuẩn bị nhằm tạo đám cháy giả định. Tình huống cháy xảy ra.
Thời điểm này, cùng một lúc 6 tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ được
phân công. Cụ thể như sau:
2.1 Tổ thông tin liên lạc: Gồm có 02 người, do Nguyễn Văn Bình phụ trách.
Nhiệm vụ: Nguyễn Văn Bình Sử dụng loa tay báo CHÁY – CHÁY – CHÁY , Huỳnh
Văn Hùng nhanh chóng cắt điện khu vực nhà ga (khu vực cháy).
2.2 Tổ cứu thương: Gồm có 07 người, do Nguyễn Xuân Tùng phụ trách.
Nhiệm vụ tổ chức chuyển người bị thương ra nơi an toàn sơ cấp cứu và đưa đi bệnh
viện Triều An. Trong phương án thực tập có giả định tình huống có 2 người bị khi xảy
ra cháy: 1 người do ngạt nên bất tỉnh người còn lại do chen lấn, dẫm đạp nhau nên gẫy
tay (lấy Sơn và Khai trong tổ cứu thương đóng vai người bị nạn). Cụ thể xử lý tình
huống:
- Xử lý người gẫy tay: anh Tuấn dùng nẹp và băng thao tác định vị nơi gẫy
(trong thời gian 2 phút) sau đó 2 người dìu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy đưa đến
bệnh viện Triều An theo hướng trong hành lang nhà ga ra cổng 5.
- Xử lý người bị ngạt do khói: anh Tiến làm động tác hô hấp nhân tạo cho nạn
nhân tỉnh lại (trong thời gian 2 phút), sau đó đưa lên cán cứu thương và đưa nạn nhân
đến bệnh viện Triều An theo hướng trong hành lang nhà ga ra cổng 5.
2.3 Tổ chữa cháy: Gồm có 13 người, do Huỳnh Văn Sử phụ trách. Nhiệm
vụ:sử dụng các loại bình chữa cháy, triển khai máy bơm chữa cháy với đội hình 2 lăng
B để nhanh chóng dập tắt đám cháy. Cụ thể:
- Mở máy bơm: Lê Quốc Dũng, Nguyễn Hữu Nhiên mở máy bơm khi đội hình
2 lăng B triển khai xong.
- Đội hình 02 lăng B: Nguyễn Phước Lợi, Trần Văn Phương, Mạc Duy Dũng,
Nguyễn Minh Tuấn, Trần Hữu Phương, Phan Văn Thanh triển khai đội hình 2 lăng B
khoảng 200m trong thời gian 02 phút. Lắp đặt cầu bảo vệ vòi chữa cháy tại khu vực
đầu con lươn. Sau khi triển khai đội hình 2 lăng B đến vị trí cháy, Mạc Duy Dũng và
Trần Văn Phương làm nhiệm vụ cầm lăng hướng lăng lên trời, không được hướng vào
đám cháy. Số còn lại kiểm tra, sửa đường ống chữa cháy và bảo vệ đường ống.
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- Sử dụng bình chữa cháy: Võ Minh Hải và Trần Hùng Hải sử dụng Bình bột
35kg, Cao Hữu Thuận và Nguyễn Huỳnh Cư sử dụng bình bột 8kg . Khi có lệnh thì
nhanh chóng dập tắt đám cháy giả định.
2.4 Tổ hướng dẫn người, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy: Gồm có
04 người, do Trần Văn Ngà phụ trách. Nhiệm vu: hướng dẫn mọi người kể cả nhân
viên bán vé di chuyển theo hướng hành lang quày vé đến khu vực quày vé tỉnh An
Giang. Tập trung chuyển các dụng cụ bán vé ở quày vé nhánh 2 đến khu vực quày vé
tỉnh An Giang. Sau đó, hướng dẫn hành khách có nhu cầu, mua vé tại khu vực này.
2.5 Tổ bảo vệ: Gồm có 03 người, do Nguyễn Mạnh Hải phụ trách. Nhiệm vụ
bảo vệ trật tự xung quanh khu vực cháy, không cho những người không có trách nhiệm
vào khu vực thực tập, hướng dẫn lực lượng chuyên nghiệp và các lực lượng khác vào
làm nhiệm vụ. Tập trung bảo vệ tài sản và bảo vệ hiện trường. Cụ thể:
Nguyễn Mạnh Hải và Hồ Tất Trí, kéo hàng rào cổng 3 không cho tất cả các
phương tiện và người không có trách nhiệm vào cổng này và giữ trật tự bảo vệ khu
vực cháy. Hồ Văn Bình cùng với nhân viên bảo vệ tại quày vé nhánh 2 hướng dẫn lái
phụ xe, không cho tập trung phía sau quày vé nhánh 2, giữ trật tự và bảo vệ vòi chữa
cháy không cho các phương tiện lưu thông khu vực này.
2.6 Tổ phân luồng giao thông: Gồm có 09 người, do Lữ Văn Quang phụ trách.
Nhiệm vụ hướng dẫn tất cả các phương tiện vào cổng chào đi theo hướng qua cổng 5,
không cho tất cả các phương tiện vào cổng 3 trong suốt thời gian thực tập. Hướng dẫn
tất cả các phương tiện khi lưu thông trên đường nội bộ (khu vực đầu con lươn) phải đi
qua cầu bảo vệ vòi chữa cháy. Cụ thể:
- Tại đầu con lươn: Đỗ Văn Triệu vàLê Công Tính hướng dẫn tất cả các phương
tiện khi lưu thông trên đường nội bộ (khu vực đầu con lươn) phải lưu thông từng xe đi
qua cầu bảo vệ vòi chữa cháy.
- Khu vực cổng chào: Lữ Văn Quang, Phạm Công Hầu và Trần Văn Qúa hướng
dẫn tất cả các phương tiện vào cổng chào đi theo hướng qua cổng 5 và hướng dẫn xe
chữa cháy chuyên nghiệp vào khu vực cháy.
- Khu vực đầu nhà ga, bãi xe hai bánh: Nuyễn Xuân Thành, Ngô Văn Minh,
Trần Văn Hoà và Dàm Văn Sơn khi nge báo CHÁY nhanh chóng hướng dẫn tất cả
mọi người có mặt trước mặt tiền nhà ga, trên ghế đá ra khỏi khu vực này. Sau đó, cấm
chốt tại vị trí đầu nhà ga không chó tất cả xe 2 bánh vào khu vực chữa cháy.
Ngoài ra do đặc điểm của Công ty vừa thực tập vừa hoạt động nên trách nhiệm
của các Phòng có liên quan như sau:
Phòng Bán vé: Trong suốt thời gian thực tập (kể từ lúc báo động cháy đến kết
thúc thực tập), các nhân viên bán vé từ tuyến đường Mỹ Tho đến tuyến đường Cần
Thơ phải di chuyển khỏi khu vực thực tập. Phòng Bán vé tổ chức bán vé tạm tại khu
vực quày vé tỉnh An Giang, Đồng Tháp.
Phòng Tổ chức hành chánh: Cắt điện cục bộ khu vực phát sinh cháy, chủ
động thoát mạng Hệ thống quản lý xe ra vào bến, nhân viên văn phòng rời khỏi khu
vực làm việc đến vị trí an toàn.
Phòng Kế toán tài chính: Tất cả nhân viên văn phòng rời khỏi khu vực làm
việc đến vị trí an toàn.
LƯU Ý: Tất cả các công việc diễn ra đồng thời cùng một lúc sau thời điểm báo
động CHÁY.
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3- Phần kết thúc kế hoạch:
Dự kiến thời gian thực tập phương án khoảng 20 phút, thời điểm kết thúc thực
tập là thời điểm có lệnh của chỉ huy kế hoạch. Sau khi kết thúc thực tập, các vị trí phải
thao tác các công việc có liên quan để trở lại trạng thái bình thường. Chú ý các công
việc sau:
- Tổ chữa cháy: thu dọn cầu bảo vệ vòi chữa cháy, khai xăng dầu trả cho xe
chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời. Thu dọn vòi, các dụng cụ để bảo quản ( anh Sử, Lợi
phụ trách).
- Tổ phân luồng giao thông: khi xe chữa cháy chuyên nghiệp rời khỏi bến mới
cho các phương tiện lưu thông bình thường.
- Tổ di chuyển tài sản: hỗ trợ Phòng vé bố trí lại bình thường.

