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CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM 

CẢNG VỤ ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

KHU VỰC IV 
_____________________ 

 

Số: 210/QĐ-CVIV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
____________________________________ 

Cần Thơ, ngày 09  tháng 3  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Nội quy Phòng cháy, Chữa cháy  

của cơ quan Cảng vụ Đƣờng thủy nội địa khu vực IV 
 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC IV 
 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ - BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV; 

Căn cứ Thông tư 83/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ 

đường thủy nội địa; 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội khóa XIII thông qua 

ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi 

một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính Phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy Phòng cháy và 

Chữa cháy của cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thề quyết định số 

450/QĐ-CVIV ngày 29/5/2015. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động công tác tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV và các tổ chức, cá nhân 

đến liên hệ công tác có trách nhiệm thực hiện Nội quy này. 

Điều 3. Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Trưởng các Đại diện cảng vụ trực 

thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Cảng vụ Đường 

thủy nội địa khu vực IV chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.       
Nơi nhận: 
- Như  Điều 3 (Docman); 

- Cục ĐTNĐVN (để báo cáo); 

- Đảng ủy Cảng vụ 4 (để báo cáo); 

- Công đoàn; 

- Chi đoàn (Docman); 

- Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ IV; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Thùy 
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CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM 

CẢNG VỤ ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

KHU VỰC IV 
_____________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
____________________________________ 

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

CỦA CƠ QUAN CẢNG VỤ ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC IV 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-CVIV ngày 09 tháng 3 năm 2018 

của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV)  

 
 

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mọi người và an ninh trật tự, an toàn 

trong cơ quan, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV ban hành Nội quy Phòng 

cháy, Chữa cháy của cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV như sau: 

Điều 1: Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại 

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 

Điều 2: Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  

1. Nghiêm cấm sử nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị dung cụ sinh lửa, sinh nhiệt, 

chất sinh lửa, sinh nhiệt hoặc hút thuốc tại những nơi có vật liệu dễ cháy và nơi cấm 

lửa, cấm hút thuốc. Không được thắp hương trong phòng làm việc và tiến hành các 

công việc có phát sinh lửa, nguồn nhiệt gây chập, cháy, nổ trong khu vực làm việc. 

2. Nghiêm cấm câu, mắc, sử dụng tùy tiện các thiết bị tiêu thụ điện. Hết giờ 

làm việc phải sắp xếp hồ sơ tài liệu, kiểm tra tắt các thiết bị điện như máy điều 

hòa, máy vi tính, máy phô tô, đèn chiếu sáng, đối với các thiết bị cần duy trì điện 

liên tục, phải lắp hệ thống tự ngắt điện, đề phòng xảy ra sự cố cháy, chập điện 

- Không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì. 

- Không được cắm trực tiếp dây điện vào ổ cắm. 

- Không để các chất dễ cháy gần cầu chì, cầu dao, bóng đèn, ổ điện, hoặc để 

chồng lên đường dây điện. 

3. Không được để chướng ngại vật trên các lối đi, cầu thang, lối thoát nạn, đặc 

biệt trên các đường thoát hiểm và xung quanh các bình chữa cháy 

4. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải được kiểm tra bảo quản thường xuyên 

và để nơi dễ thấy, dễ lấy. Không được sử dụng phương tiện chữa cháy vào việc khác. 

Điều 3: Đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. 

Các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của 

thường trực Bảo vệ; tuyệt đối chấp hành Nội quy về công tác phòng cháy, chữa 

cháy của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 

  Điều 4: Khi có cháy, nổ xảy ra thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV phải nhanh chóng:  

- Hô to CHÁY, CHÁY, CHÁY !                
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- Ngắt cầu dao điện.    

- Gọi số 114.       

- Sử dụng phương tiện chữa cháy sẵn có để dập tắt đám cháy.      

Điều 5: Điều khoản chung 

1. Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, trưởng các đại diện cảng vụ đường thủy 

nội địa trực thuộc nghiêm túc thực hiện Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở 

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV và trụ sở làm việc của mình. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại Cảng vụ Đường 

thủy nội địa khu vực IV đều phải có trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa 

cháy; khi phát hiện có nguy cơ cháy, nổ hoặc xảy ra sự cố cháy, nổ… phải có biện 

pháp hạn chế và thông báo kịp thời tới Phòng Tổ chức Hành chính để xử lý. 

3. Hàng năm Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh 

phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, mua sắm trang thiết bị; kiểm tra, duy 

tu bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy và tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, viên chức, người lao động; 

diễn tập, kiểm tra, rà soát và lắp đặt Bảng Nội quy phòng cháy, chữa cháy (Bảng 

hiệu) tại các khu vực cần thiết, khu vực đi lại chính, dễ nhìn, dễ thấy. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cảng vụ Đường thủy nội 

địa khu vực IV và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác đều phải nghiêm chỉnh 

chấp hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy. Những đơn vị, cá nhân có thành tích 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ được khen thưởng. Trường hợp vi phạm, 

tùy thuộc mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành./. 
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