
Saigonship tổ chức tập huấn và diễn tập thường niên về phòng cháy 

chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm Kho vận 
Nhằm tăng cường kiến thức pháp luật về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

cũng như thực hành trong công tác PCCC cứu nạn và cứu hộ, góp phần thực hiện 

có hiệu quả Luật PCCC, bảo vệ tài sản của đơn vị và tính mạng con người, Công 

tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CH,CN) luôn được lãnh 

đạo Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn quan tâm chỉ đạo thường xuyên và 

liên tục từ nhiều năm nay, gắn liền với các hoạt động chung của Thành phố và 

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) trong 

công tác PCCC&CH,CN. Hàng năm đơn vị đều xây dựng kế hoạch phối hợp thực 

hiện, xem đây là một trong những nội dung phần việc trọng tâm phải thực hiện. 

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty SAMCO tại văn bản số 

139/NB/SC-HC ngày 15/04/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1053/KH-

UBND ngày 07/04/2022 của UBND Thành phố, ngày 18/05/2022, Công ty Cổ phần 

Vận tải biển Sài Gòn phối hợp với đội cảnh sát phòng PCCC&CH,CN - Công an thành 

phố Thủ Đức tập huấn công tác PCCC&CH,CN tại Trung tâm kho vận – 27B Quốc lộ 

1A, Linh Xuân, Thủ Đức. Buổi tập huấn có sự tham gia đầy đủ của toàn thể CBCNV 

Trung tâm Kho vận, Ban Chỉ huy PCCC, Đội PCCC cơ sở và một số đối tác trong kho. 

Tại buổi tập huấn, bên cạnh việc cung cấp những thông tin về một số vụ cháy lớn 

gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và địa bàn 

trong những năm gần đây, báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công 

tác PCCC, các nguyên nhân gây ra cháy nổ, một số biện pháp PCCC tại cơ quan và gia 

đình, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng thoát hiểm. 

Ngoài ra, người lao động tham gia tập huấn còn được hướng dẫn các biện pháp chữa 

cháy, cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra khi có đám cháy, những kỹ 

năng thoát hiểm và một số quy định pháp luật về PCCC... 

 

 



 
 

Sau khi học lý thuyết, dưới sự hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát PCCC, người lao 

động tham gia tập huấn đã được thực hành sử dụng các thiết bị để dập tắt đám cháy. 

Triển khai diễn tập thực hành phối hợp giữa lực lượng PCCC tại cơ sở và lực lượng 

Cảnh sát PCCC TP Thủ Đức theo kịch bản giả định đã được xây dựng. 

 

 



Hình ảnh diễn tập chữa cháy tại Kho – Trung tâm kho vận, 27B Quốc lộ 1A, Linh Xuân , 

Thủ Đức. 

Sau buổi diễn tập, CBCNV Trung tâm Kho vận và Đội Cảnh sát PCCC & CHCN 

– Công an TP. Thủ Đức đã họp, rút kinh nghiệm. Theo đánh giá của cảnh sát phụ trách: 

Buổi diễn tập đạt kết quả tốt, phương tiện chữa cháy hoạt động tốt, triển khai đội hình 

chữa cháy đúng kế hoạch và kịch bản đề ra; lực lượng tại chỗ phối hợp tốt với CS 

PCCC trong xử lý các tình huống. Tuy nhiên, đây mới chỉ là diễn tập và sẽ rất khác xa 

so với tình huống thực. Vì vậy, Trung tâm Kho vận cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng 

nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm về công tác phòng chống cháy nổ cũng 

như tăng cường tập huấn những kỹ năng cần thiết như cứu nạn, thoát hiểm... đối với 

mỗi cán bộ nhân viên tại đơn vị. 

Việc thường xuyên tập huấn giúp nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, cán 

bộ, người lao động tại đơn vị về công tác PCCC&CH,CN. Qua công tác thực tập 

phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nâng cao 

được ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao các kỷ năng 

sử dụng thiết bị chữa cháy, bảo vệ tài sản và tính mạng con người./. 


