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 Tập hu ấn nghi ệp vụ phòng cháy ch ữa cháy cho cán b ộ viên ch ức Nhà trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 07/04/12-09:30:06

Các nội dung c ơ bản của văn bản pháp quy, ph ương pháp phòng cháy ch ữa cháy nhà cao t ầng,
khí ga, khí đốt, xăng dầu, điện… sẽ được cung c ấp cho h ọc viên tham gia l ớp học

Sáng 07 tháng 4, tại Hội trường số 01, Nhà trường đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phòng

cháy chữa cháy (PCCC) cho 57 cán bộ viên chức. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Phan

Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ông Hồ Viết Thanh - Phó trưởng Phòng

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa, báo cáo viên lớp học.

Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo lớp học

Cán bộ tham gia lớp học sẽ được cung cấp kiến cơ bản về: văn bản pháp quy và các vấn đề cơ bản về

PCCC; phương pháp PCCC nhà cao tầng, khí ga, khí đốt, xăng dầu, điện; cách thức sử dụng mền dập

phuy xăng, bình chứa khay xăng, vòi lăng chữa cháy…Ngoài phần học lý thuyết, học viên sẽ được thực

hành PCCC tại thực địa. Kết thúc lớp học, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả và cấp

chứng chỉ cho học viên.

Hình ảnh về lớp học
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Các tin khác

  Hội th ảo quốc tế về khoa h ọc và công ngh ệ vật li ệu lần thứ nhất

  Hội th ảo khoa h ọc về đa dạng sinh h ọc, bảo tồn và ứng dụng kỹ thu ật di
truy ền trong nghiên c ứu bi ển

  GS. Michael Goldberg (h ọc gi ả Fulbright) thuy ết trình ch ủ đề về tài chính
doanh nghi ệp

  Tổ chức Chương trình H ội th ảo quốc tế về Khoa h ọc và Công ngh ệ Vật li ệu
“International Conference on Materials Science and Technology – ICMST2012”

  GS. Teresa L. Ju, Tr ưởng b ộ phận Hợp tác qu ốc tế của Đại học Lunghua gi ới
thi ệu thông tin du h ọc tại Đài Loan
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