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Bắc Hà, ngày 22 tháng 11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình đảm bảo an toàn 

PCCC&CNCH tại Trường Mầm non Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh 

 

         

   Kính gửi:   

- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố.         

Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, 

trong đó nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thực hiện kết luận 

kiểm tra ngày 04/11/2022 và công văn số 681/PCCC ngày 07 tháng 11 năm 2022 

của Phòng CS PCCC&CNCH Công an Tỉnh Hà Tĩnh về việc đảm bảo an toàn 

PCCC&CNCH tại trường Mầm non Bắc Hà. Những năm qua, UBND phường 

Bắc Hà và Ban giám hiệu nhà trường đã có sự quan tâm đến công tác 

PCCC&CNCH; Tuy nhiên so với quy định của pháp luật và quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện nay tại nhà trường còn một số tồn tại và thiếu sót (kèm theo Kết luận 

kiểm tra ngày 04/11/2022 và Công văn số 681/PCCC ngày 07/11/2022 của 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tỉnh Hà Tĩnh). 

Để thực hiện khắc phục các tồn tại, thiếu sót nêu tại Công văn số 

681/PCCC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Phòng CS PCCC&CNCH Công an 

Tỉnh Hà Tĩnh. UBND phường Bắc Hà trình UBND thành phố xem xét, cân đối 

nguồn vốn đầu tư với các nội dung chính như sau: 

1. Xây mới cổng ra vào và hàng rào đảm bảo lối tiếp cận cho phương tiện 

chữa cháy. 

2. Xây bể chứa nước 50m3 phục vụ PCCC theo yêu cầu bắt buộc.  

3. Lắp đặt một số trang thiết bị: Máy bơm, họng nước chữa cháy, phương 

tiện chiếu sáng sự cố, bình chữa cháy… 

4. Một số hạng mục phụ trợ khác. 

* Tổng mức đầu tư: 900.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng).  

* Thời gian và tiến độ xây dựng hoàn thành công trình: Quý II năm 2023. 

UBND phường Bắc Hà trình đề nghị UBND thành phố cho chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình: Xây mới cổng ra vào, bể chứa nước và lắp đặt một 

số trang thiết bị PCCC tại Trường Mầm non Bắc Hà - Phường Bắc Hà - Thành 

phố Hà Tĩnh, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH. 



Kính đề nghị các Phòng chuyên môn và UBND thành phố xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CS PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh; 

- Công An TP; 

- Công An phường; 

- Lưu: VT, VP. 
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