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Hà Nội, ngày      tháng    năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ                                                                

trong ngày nghỉ tết nguyên đán năm Nhâm Dần 2022 

   

 Căn cứ Công văn số:1/BCHPCTT ngày 5 tháng 1 năm 2022  về việc phổ 

biến và triển khai thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng trong dịp tết 

nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

          Căn cứ chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội về công tác PCCC trong kỳ nghỉ tết nguyên đán. Ban PCCC&CHCN thông 

báo tới các đơn vị về công tác PC&CC trong dịp tết nguyên đán với các nội dung 

sau: 

 1. Chấp hành nội quy, quy định về công tác PCCC của các đơn vị. 

 2. Xắp xếp máy móc, vật tư…đảm bảo các quy định về PC&CC. 

 3. Rút toàn bộ các thiết bị sử dụng điện, Cắt apttomat điện trước khi về nghỉ 

tết. 

 4. Ban PCCC kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vi trước khi các đơn vị về 

nghỉ tết. Kiểm tra hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, các thiết bị chữa cháy 

khác như bình bọt, bình bột, họng cứu hỏa, máy bơm, đường dây điện…     

 Trên đây là thông báo công tác Phòng chống cháy nổ trong những ngày tết 

nguyên đán Nhân Dần 2022. 

 Xin trân trọng thông báo. 

 
Nơi nhận: 
    - Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 
    - Phó Hiệu trưởng (để phối hợp); 
    - Các đơn vị; Website trường;   
   - Lưu VT, Ban Chỉ huy PCCC.       

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN PCCC 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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