
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NỘI BỘ  

Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) một cách hiệu quả sẽ làm giảm thiểu các thiệt 

hại do cháy, nổ gây ra bằng các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn 

chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận 

lợi, phù hợp với từng tình huống cụ thể trong công tác cứu người, cứu tài sản, chữa 

cháy, chống cháy lan hiệu quả.  

Là đơn vị sản xuất điện năng, công tác PCCC đặc biệt được Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Bà Rịa chú trọng và quan tâm hàng đầu. Công ty luôn luôn thực hiện 

nghiêm quy định và bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC: Tăng cường công tác diễn 

tập PCCC thường xuyên hàng quý tại bộ phận sản xuất trực tiếp, kiểm tra định kỳ các 

phương tiện phục vụ công tác PCCC; giám sát việc chấp hành nội quy, quy định về 

PCCC tại các bộ phận, phổ biến về các vụ tai nạn PCCC, góp phần nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của CBCNV về phòng chống cháy nổ; chú trọng công tác tự kiểm tra, kịp 

thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất 

những vụ cháy nổ có thể xảy ra, qua đó, bảo vệ sự an toàn của người lao động cũng 

như tài sản của Công ty. 

Căn cứ vào phương án chữa cháy đã được Cảnh sát PCCC&CNCH công an 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt, Công ty lập kế hoạch số 1320/KH - NĐBR ngày 1 

tháng 12 năm 2021 về việc phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy nội bộ 

năm 2021, nhằm đề cao công tác PCCC và kiện toàn lực lượng PCCC tại Đơn vị. 

Buổi diễn tập PCCC diễn ra tại Công ty vào lúc 14 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 10 

tháng 12 năm 2021 với nội dung sau:  

-  Lực lượng PCCC tại công ty cùng phối hợp với các đơn vị, vật tư, phương 

tiện phục vụ công tác diễn tập PCCC đầy đủ đáp ứng cho cuộc diễn tập.  

 -  Cuộc diễn tập diễn ra theo tình huống giả định: vào khoảng 14 giờ 30 ngày 

10 tháng 12 năm 2021, xảy ra cháy do nhóm công tác hàn bảo dưỡng sửa chữa tại ống 

khói làm cháy gian giảm tốc chính. Đám cháy xảy ra nếu không xử lý, chữa cháy kịp 

thời sẽ gây cháy lan trên toàn bộ tổ máy GT1; nếu không kịp thời làm mát sẽ gây cháy 

lan ra khu vực mương cáp, hầm cáp, phòng điều khiển GT1,2 và tổ máy GT2 tạo 

thành đám cháy lớn phức tạp gây khó khăn cho công tác chữa cháy (dự kiến diện tích 

đám cháy khoảng 110 m2). 

  - Phương án thực tập được tổ chức làm 03 giai đoạn: 

  Giai đoạn 1: Báo động cháy, ngừng máy, cô lập HT nhiên liệu, HT điện tự dùng, 

báo cáo đội PCCC tại đơn vị. 

Giai đoạn 2: Giả định cứu người và tiến hành chữa cháy tổ máy GT1 bằng HT CO2 

cố định và bình chữa cháy di động. 



 Giai đoạn 3: triển khai phun nước làm mát chống cháy lan và phun bọt dập tắt đám 

cháy. 

Buổi diễn tập PCCC đã được tổ chức tốt và thành công tốt đẹp. Sau buổi diễn 

tập, Ban Tổ chức đã họp đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác phối hợp 

diễn tập; qua đó, rút kinh nghiệm để hoàn thiện tốt hơn trong công tác PCCC&CNCH 

tại Công ty.  

                                                             (Người viết: Ngô Thị Bích Hoa -PXVH) 

 

Một số hình ảnh của buổi diễn tập Phương án PCCC nôi bộ ngày 10/12/2021 

tại Công ty. 

 

Họp phổ biến phương án PCCC cho buổi diễn tập 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phối hợp diễn tập phương án PCCC nội bộ 

 

 

 


