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 Quy ch ế công tác phòng cháy ch ữa cháy t ại Trường ĐHNT
Trương Thị Mai Hương - Văn phòng Giám Hiệu - 22/05/12-01:49:51

(ban hành kèm theo Quy ết định số 593/QĐ-ĐHNT ngày 22/5/2012)

Để đưa công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Trường trở thành công tác
thường xuyên, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và tính mạng cho CBVC và
HSSV trong Trường, Hiệu trưởng đã ban hành Quy ch ế về công tác PCCC .

Quy chế này quy định chi tiết về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị
phương tiện, đầu tư cho hoạt động PCCC trong Trường. 

Các đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động hợp đồng của Trường Đại học Nha
Trang  có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế này và quy
định của pháp luật có liên quan.

Các tin khác

  Kết qu ả thi tuy ển viên ch ức năm 2012

  Thông báo v/v tham d ự buổi thuy ết trình v ề Toàn cầu hóa

  Thông báo v/v t ổ chức Hội th ảo qu ốc tế Việt Nam - Đài Loan v ề công ngh ệ
sản xu ất gi ống và nuôi bi ển

  Thông báo v ề việc ch ấn ch ỉnh tình hình tr ật tự tr ị an trong Tr ường

  Thông báo h ọc trực tuy ến ti ếng Anh mi ễn phí

  Thông báo v ề việc tăng lương và d ừng chi h ỗ trợ cho CB tr ẻ

  Thông báo: T ổ chức buổi nói chuy ện về Chủ tịch Hồ Chí Minh v ới học sinh
và sinh viên
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Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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