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KẾ HOẠCH
THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN - CỨU HỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
Địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Q. Bình Tân,TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
Cơ quan quản lý trực tiếp: Nhà nước.
- Căn cứ Điều 31 Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước Cộng Hòa
Phường Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06
năm 2001;
- Căn cứ Nghị định số: 79/2015/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
- Căn cứ Thông tư số: 66/2015/TT-BCA ngày 16/12/2015 của Bộ Công an
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế công tác chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ tại quận Bình Tân đang xuất hiện nhiều loại hình cơ sở nguy cơ cháy
nổ cao khi xảy ra cháy khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Đặc biệt, đối với các công ty trên địa bàn thường xuyên có lượng công nhân tập
trung đông, nhiều loại chất cháy dễ cháy và nhiều tài sản có giá trị. Do đó công tác
phòng cháy tốt, cứu nạn - cứu hộ và chữa cháy kịp thời khi sự cố cháy nổ xảy ra
trong các khu chợ tập trung đông người phải được đặc biệt quan tâm và đặt lên
hàng đầu.
Phòng cảnh sát PC&CC Quận Bình Tân phối hợp với CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN XE MIỀN TÂY xây dựng kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn
- cứu hộ với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm góp phần bảo đảm về An ninh chính trị và TTAT xã hội trên địa bàn
Quận Bình Tân.
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- Thực hiện sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ ban
đầu giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận Bình Tân với các lực
lượng tham gia phối hợp và lực lượng PCCC tại chỗ trong việc xử lý sự cố cháy nổ
xảy ra tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY.
- Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của CBCS lực lượng Cảnh sát
PC&CC Quận Bình Tân, nắm rõ đặc điểm tình hình tính chất, quy mô của CÔNG TY
CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY, xác định các nguồn nước chữa cháy, thông thạo
đường đi lối lại trong và ngoài công ty, chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ
có hiệu quả khi cháy, nổ xảy ra, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài
sản do cháy, nổ gây ra.
- Nâng cao ý thức trong công tác PCCC của lực lượng PCCC CÔNG TY CỔ
PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY và toàn thể cán bộ, công nhân viên làm việc trong công
ty, đồng thời huấn luyện cho lực lượng PCCC CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE
MIỀN TÂY biết sử dụng thao tác thành thạo các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu khi mới phát sinh, hướng dẫn cho mọi
người thoát nạn, thoát hiểm nhanh chóng đến nơi an toàn khi có cháy, nổ xảy ra. Thực
hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại
chỗ, vật tư, hậu cần tại chỗ.
- Mặt khác còn tác động đến trách nhiệm của từng đơn vị tham gia phối hợp
chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ, từ đó có biện pháp chỉ đạo phối hợp điều hành
trong công tác chiến đấu nhịp nhàng, đồng bộ đạt hiệu quả cao nhất.
2. Yêu cầu:
- Các lực lượng tham gia phối hợp diễn tập phải thực hiện đúng nội dung
trong kế hoạch và kịch bản đề ra.
- Chuẩn bị thật đầy đủ về lực lượng và phương tiện cần thiết phục vụ cuộc diễn
tập. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.
- Chấp hành một cách triệt để, chính xác mệnh lệnh của Ban chỉ đạo, Ban chỉ
huy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.
- Phối hợp chiến đấu đồng bộ giữa lực lượng Cảnh sát PC&CC Quận Bình Tân,
UBND Phường, công an Phường, Phường đội, đội PCCC CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN XE MIỀN TÂY và các lực lượng khác tham gia phối hợp tạo thành sức mạnh
tổng hợp, để cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ tại CÔNG TY CỔ
PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY đạt kết quả cao nhất.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
CÔNG TÁC PC&CC:
1. Vị trí, địa dư, diện tích: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY nằm về
hướng Đông cách Phòng CS PCCC Q.Bình Tân khoảng 04km. Các hướng tiếp giáp:
+ Hướng Đông : Khu dân cư, nhà dân.
+ Hướng Tây : Đường Kinh Dương Vương.
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+ Hướng Nam : Nhà văn hóa quận Bình Tân.
+ Hướng Bắc : Chợ An Lạc.
2. Đặc điểm giao thông:
a) Tuyến đường giao thông từ Phòng CS PC&CC Quận Bình Tân đến
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY :
- Phòng CS PC&CC Quận Bình Tân: Đường Kinh Dương Vương - CÔNG TY
CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY .
b) Giao thông bên trong
- Lối vào có 3 cổng chính rộng trên 10m, nằm hướng ra đường Kinh Dương
Vương, chiều cao thông thoáng.
- Các lối đi bên trong công ty thông thoáng, thông trực tiếp với hành lang
thoát nạn.
c) Giao thông bên ngoài
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY tiếp giáp với đường Kinh Dương
Vương chiều rộng của tuyến đường này trên 20m, xe chữa cháy hoạt động tốt trong mọi
điều kiện thời tiết.
Các tuyến đường đến CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY rộng từ 10
– 20m, bằng phẳng, mặt đường đổ nhựa, thuận tiện cho xe chữa cháy hoạt động.
Tuy nhiên, vào các giờ cao điểm, trên tuyến đường Kinh Dương Vương lưu lượng
xe tham gia nhiều nên thường xảy ra tình trạng kẹt xe làm ảnh hưởng đến việc lưu
thông của xe chữa cháy.
3. Đặc điểm nguồn nước:

STT

Nguồn
nước

Trữ lượng,
Lưu lượng

Vị trí,
Khoảng cách

Những điểm cần lưu ý

Bên trong
1

Hồ nước

80 m3

Trong công ty

Máy bơm chữa cháy lấy
nước được

Bên ngoài
2

Trụ nước

14l/s

Nằm cách Công ty khoảng Xe, máy bơm chữa cháy
10m
lấy nước được
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Trụ nước

14l/s

Nằm cách Công ty khoảng Xe, máy bơm chữa cháy
200m
lấy nước được

4. Đặc điểm kiến trúc xây dựng và tính chất nguy hiểm cháy, nổ:
a) Đặc điểm kiến trúc - xây dựng:
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- CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY có tổng diện tích mặt bằng là
47.398m2 gồm: văn phòng, quầy bán vé, phòng chờ 5108m2; khu vực bãi đậu xe
42.290m2.
- CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY gồm các khu vực: Văn phòng,
khu vực bãi đậu xe, khu vực bán vé, khu vực nhà chờ… có kết cấu nhà bê tông cốt thép,
tường xây gạch, mái lợp tôn, bật III chịu lửa.
b) Tính chất hoạt động của cơ sở:
- CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY có tính chất hoạt động: Kinh
doanh vận chuyển hành khách, thời gian hoạt động 24/24 giờ hàng ngày.
c) Tính chất nguy hiểm cháy, nổ:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY có tính chất hoạt động: Kinh
doanh vận chuyển hành khách, lượng người tập trung đông, lúc cao điểm có thể lên
tới trên 1000 người. Chất cháy chủ yếu trong công ty là thiết bị văn phòng, giấy,
xăng, dầu, xe khách các loại….. Các chất cháy này khi cháy xảy ra sẽ cháy lan
nhanh, tỏa ra nhiều khói và khí độc… ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tính mạng con
người, gây khó khăn cho công tác triển khai chữa cháy và thoát nạn.
- Nguồn nhiệt trong công ty xuất hiện khi máy phục vụ sản xuất hoạt động, sự cố
về điện, như: Quá tải, ngắn mạch, điện trở tiếp xúc lớn. Nguồn nhiệt có thể phát sinh
từ sự bất cẩn của khách và nhân viên trong công ty hoặc do khủng bố, phá hoại.
- Nhiệt độ cao và khói từ đám cháy có thể gây bỏng, ngạt cho công nhân viên khi
sự cố xảy ra. Nhiệt độ cao từ đám cháy còn có khả năng làm sụp đổ mái tôn của nhà,
gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu người bị nạn.
5. Lực lượng và phương tiện chữa cháy của cơ sở:
a) Lực lượng chữa cháy: Đội PCCC CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN
TÂY gồm 25 người do ông Võ Văn Phúc - Đội trưởng chỉ huy. Trong giờ làm việc
25 người, ngoài giờ làm việc 25 người, khi cần có thể huy động thêm 15 người.
b) Phương tiện chữa cháy:
- Bình bột chữa cháy loại 35kg: 04 bình.
- Bình CO2 chữa cháy loại 5kg: 86 bình
- Bình bột chữa cháy loại 8kg: 10 bình
- 02 máy bơm chữa cháy, 12 bộ lăng vòi B.
III. GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG:
1. Thời điểm và vị trí phát sinh cháy: Cháy xe khách tại khu vực bãi đậu xe,
được trích từ tình huống trong phương án chữa cháy được phê duyệt.
2. Nguyên nhân: Do chập điện.
3. Thời điểm cháy: Vào khoảng …. giờ …. phút, ngày X tháng Y năm 2016.
4. Khả năng cháy lan và dự báo thiệt hại: Khi cháy xảy ra, khách đi trên xe
hoảng sợ, chen lấn thoát ra ngoài xe, lực lượng PCCC của công ty dùng hệ thống
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chữa cháy vách tường và bình chữa cháy để dập tắt đám cháy ban đầu, mặt khác,
do cháy các chất cháy là nệm cao su, xăng dầu trên xe… cháy lan nhanh, nên đám
cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực và có nguy cơ cháy lan sang các xe đậu
liền kề. Đám cháy tiếp tục lan truyền nhanh, dẫn đến cháy lớn. Đám cháy tỏa ra
nhiều khói khí độc, nhiệt độ đám cháy tăng cao, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe
của những người bị kẹt lại trong đám cháy. Trong thời điểm đang diễn ra sự cố số
lượng người trong xe dự kiến khoảng trên 20 người tạo nên sự hoảng loạn, tìm cách
thoát nạn ra khu vực an toàn, nhiều người bị thương bị kẹt lại trong xe.
IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN – CỨU HỘ:
1. Lực lượng PCCC CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY :
- Lực lượng: Huy động 25 người là đội viên Đội PCCC CÔNG TY CỔ
PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY tham gia công tác thông tin liên lạc, hướng dẫn thoát
nạn và cứu nạn, chữa cháy, di chuyển tài sản và bảo vệ an ninh trật tự.
- Phương tiện: Sử dụng máy bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách tường
và 10 bình chữa cháy các loại.
- Nhiệm vụ:
+ Tổ Thông tin báo cháy: Thông tin và xử lý tin báo cháy, thông báo cho mọi
người trong khu vực cháy biết.
+ Tổ Hướng dẫn thoát nạn – cứu nạn: tổ chức hướng dẫn cho nạn nhân trên xe
thoát ra nơi an toàn khoảng 20 người ra tập trung tại khu vực tập kết nạn nhân, tổ
chức cứu 02 người còn bị kẹt trong đám cháy ra khu vực an toàn tổ chức sơ cấp cứu
ban đầu và chuyển đến bệnh viện điều trị.
+ Tổ Chữa cháy: dùng bình chữa cháy xách tay, nổ máy bơm triển khai đội
hình 02 lăng B từ hệ thống máy bơm chữa cháy phun nước vào đám cháy chữa
cháy, ngăn chặn cháy lan đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sử dụng 5 bình
chữa cháy xách tay chữa cháy, ngăn chặn cháy lan khu vực cháy.
+ Tổ di chuyển tài sản: di chuyển tài sản trong khu vực cháy ra khu vực an toàn.
+ Tổ Bảo vệ: tổ chức tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trong và
ngoài CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY.
+ Khi lực lượng Cảnh sát PC&CC đến nơi, Chỉ huy trưởng lực lượng PCCC
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY báo cáo lại toàn bộ tình hình, diễn biến
đám cháy cho chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát PC&CC chuyên nghiệp biết và
đồng thời tổ chức các biện pháp cứu người bị nạn và hướng dẫn cho lực lượng Cảnh
sát PC&CC sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ
đạt hiệu quả cao.
2. Phòng Cảnh sát PC&CC Q. Bình Tân.
Sau khi nhận được tin báo cháy, nhanh chóng xuất 01 xe chỉ huy, 02 xe nước
chữa cháy, 1 xe chỡ phương tiện, 1 máy bơm chữa cháy cùng 20 CBCS đến nơi
tiến hành công tác chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ, cụ thể như sau:
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+ BCH Phòng Cảnh sát PC&CC Quận Bình Tân đến vị trí chỉ huy chung,
nắm tình hình đám cháy từ Đội Trưởng Đội PCCC CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE
MIỀN TÂY, tổ chức ngay các hoạt động trinh sát, xác định số người bị kẹt lại trong
khu vực cháy và thực hiện các biện pháp cứu người bị nạn, sơ, cấp cứu ban đầu.
+ Nhận định là đám cháy lớn, có nguy cơ phát triển lan rộng, mật độ khói dày đặc,
nhiệt độ vùng cháy cao, có nhiều người bị nạn trong khu vực cháy, vì vậy, tổ chức ngay
công tác cứu nạn - cứu hộ và chữa cháy. Đồng thời, yêu cầu Chỉ huy trưởng lực lượng
PCCC CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY cung cấp sơ đồ, hướng dẫn sử
dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ và phối hợp cứu người bị nạn.
+ Tổ chức tìm kiếm cứu người bị nạn: tìm kiếm cứu 02 nạn nhân trong khu vực
cháy ra khu vực tập kết nạn chuyển giao cho Hội Chữ thập đỏ Phường An Lạc, và y
tế Phường An Lạc để sơ cứu ban đầu và chuyển đến các bệnh viện Bình Tân điều trị.
+ Triển khai các đội hình chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan cho đến
khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn:
- Xe HuynhDai : Đến đám cháy triển khai đội hình 02 lăng B phun trực tiếp
vào khu vực cháy, ngăn chặn cháy lan cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
- Xe Sides: Đến đậu sau xe HuynhDai triển khai đội hình 02 lăng B phun vào
khu vực cháy, chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan cho đến khi đám cháy được
dập tắt hoàn toàn.
+Tổ chức công tác truyền tiếp nước đảm bảo đủ lưu lượng nước chữa cháy liên
tục cho các xe chữa cháy tại mặt lửa.
- Máy bơm chữa cháy: hút nước tại trụ nước 14l/s cách doanh nghiệp 10m
triển khai 02 đường vòi A truyền tiếp nước cho xe HuynhDai và xe Sides.
3. Các lực lượng tham gia phối hợp:
3.1 Công an Phường An Lạc, quận Bình Tân:
- Lực lượng: Huy động khoảng 05 CBCS.
- Phương tiện: 01 xe và các phương tiện bảo vệ ANTT, chốt chặn và phân luồng giao
thông.
- Nhiệm vụ:
+ Tổ chức chốt chặn và điều hòa giao thông trên tuyến đường Kinh Dương
Vương đảm bảo ANTT, an ninh chính trị trong và ngoài CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN XE MIỀN TÂY phục vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai đội hình
chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.
+ Bảo vệ hiện trường vụ cháy, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức
khám nghiệm hiện trường cháy, xác định, điều tra nguyên nhân vụ cháy; làm các
nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chỉ huy chữa cháy.
3.3 Ban Chỉ huy Quân sự Phường An Lạc, quận Bình Tân:
- Lực lượng: Huy động khoảng 05 CBCS.
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- Phương tiện: 01 xe và các phương tiện cứu nạn – cứu hộ.
- Nhiệm vụ:
+ Phối hợp với lực lượng PC&CC CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN
TÂY và lực lượng Cảnh sát PC&CC tổ chức cứu nạn - cứu hộ đối với 02 nạn nhân bị
kẹt trong khu vực cháy ra khu vực tập kết chuyển giao cho Hội chữ thập đỏ và y tế
Phường để sơ cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện Quận Bình Tân điều trị.
3.4 Hội Chữ Thập đỏ Phường An Lạc, quận Bình Tân:
- Lực lượng: Huy động khoảng 05 người làm kỹ thuật viên sơ cấp cứu ban đầu.
- Phương tiện: Các dụng cụ, phương tiện sơ, cấp cứu ban đầu.
- Nhiệm vụ:
+ Thiết lập vị trí, chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện sơ, cấp cứu ban đầu và kế
hoạch sơ, cấp cứu cho các nạn nhân bị thương tích.
+ Tiếp nhận nạn nhân bị thương tích do lực lượng CS PC&CC Quận Bình Tân,
lực lượng PC&CC CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY , Ban Chỉ huy quân
sự P. An Lạc, Q. Bình Tân đưa ra từ bên trong đám cháy tổ chức sơ, cấp cứu ban đầu.
Chuyển giao nạn nhân bị thương tích nặng cho các xe cấp cứu của y tế Phường chuyển
đến bệnh viện Quận Bình Tân điều trị. Số còn lại do bị thương tích nhẹ chỉ tiến hành sơ,
cấp cứu ban đầu.
3.5 Y tế Phường An Lạc, quận Bình Tân:
- Lực lượng, phương tiện: Huy động 01 xe cứu thương và 04 cán bộ y tế
- Nhiệm vụ:
+ Tiếp nhận nạn nhân do lực lượng cứu nạn - cứu hộ và Hội Chữ thập đỏ P.
An Lạc, Q. Bình Tân chuyển giao, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Q. Bình Tân
điều trị.
+ Tiêu độc, khử trùng đảm bảo vấn đề về môi trường sau khi đám cháy được
dập tắt hoàn toàn.
3.6 UBND Phường An Lạc, quận Bình Tân:
- Lực lượng, phương tiện: 01 xe cùng 05 cán bộ.
- Chỉ đạo các đơn vị tham gia phối hợp bảo đảm an ninh trật tự bên trong và bên
ngoài CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY .
3.7 Điện lực Bình Phú:
- Lực lượng: 01 tổ công tác bao gồm 01 xe cùng 02 cán bộ nhân viên.
- Phương tiện: Các dụng cụ hỗ trợ đóng, cắt điện khi có yêu cầu.
- Nhiệm vụ: Cắt điện xung quanh khu vực cháy nhằm đảm bảo an toàn cho lực
lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.
V. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH, CHỈ HUY CHỮA CHÁY:
1.
Thành lập ban Chỉ huy chữa cháy & cứu nạn - cứu hộ:
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a. Thành phần:
- Đ/c : Huỳnh Văn Quyến - Trưởng Phòng CS PCCC Q.BT - Chỉ huy
Trưởng
- Ông : Kiều Nam Thành - Giám Đốc
- Chỉ huy Phó
- Chỉ huy trưởng các đơn vị tham gia phối hợp - Thành viên.
b. Nhiệm vụ Ban Chỉ huy chữa cháy & cứu nạn – cứu hộ:
- Quyết định điều động lực lượng, phương tiện của các đơn vị tham gia chữa
cháy và cứu nạn - cứu hộ.
+ Trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ.
+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy và
cứu nạn - cứu hộ.
2. Thành lập ban Tham mưu chữa cháy & cứu nạn - cứu hộ:
+ Đ/c: Đỗ Văn Diệu
- Đội Trưởng Đội CCCN
-Trưởng ban.
- Đội Trưởng Đội PCCC cơ sở
-Thành viên
+ Đ/c: Võ Văn Phúc
+ Chỉ huy trực tiếp các đơn vị tham gia phối hợp
-Thành viên.
Nhiệm vụ Ban tham mưu chữa cháy thực hiện kế hoạch thực tập phương án chữa
cháy theo tình huống đã đề ra bảo đảm an toàn về người và phương tiện trong quá trình
thực tập.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trách nhiệm Phòng Cảnh sát PC&CC Q. Bình Tân:
- Là đơn vị phối hợp chính cùng với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng
kế hoạch, kịch bản triển khai thực hiện, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
- Tổ chức và hướng dẫn cho các đơn vị luyện tập, diễn tập theo đúng nội dung
kế hoạch, kịch bản.
- Quay phim, chụp hình cuộc diễn tập phương án phục vụ công tác tuyên truyền.
2. Trách nhiệm cơ sở:
- Huy động 20 người là công nhân viên của công ty tham gia thoát nạn theo sự
hướng dẫn của lực lượng PCCC CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY và lực
lượng Cảnh sát PCCC (Trong đó 02 người đóng giả nạn nhân bị thương tích).
- Chuẩn bị hội trường, hệ thống âm thanh, băng rôn, cờ hiệu phục vụ triển
khai và rút kinh nghiệm phương án diễn tập.
- Phối hợp với các lực lượng liên quan tham gia luyện tập, tổng duyệt, diễn tập
theo đúng nội dung phương án diễn tập, kịch bản.
- Chuẩn bị 10 ghế ngồi đại biểu tại khu vực BCH chữa cháy, 02 băng rôn. Tổ chức
công tác tiếp tân, hướng dẫn khách mời vào đúng vị trí, phục vụ hậu cần cho đại
biểu và lực lượng tham gia phương án diễn tập.
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3. Thời gian thực hiện:
a) Thời gian triển khai kế hoạch: vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 6 tháng 10 năm 2016.
b) Thời gian thực tập: 30 phút, vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 7 tháng 10 năm 2016.
BCH ĐỘI CHỮA CHÁY
CHUYÊN NGIỆP
ĐỘI TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE
MIỀN TÂY

Thiếu tá Đỗ Văn Diệu

PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỞNG PHÒNG
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