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Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện
có hiệu quả chính sách pháp luật về
phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Trong các năm gần đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều
văn bản, kế hoạch về công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn
(CHCN), đồng thời triển khai lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ năm học và
xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm. Qua kiểm tra việc tổ chức thực hiện cho
thấy hầu hết các đơn vị đã dần đi vào nề nếp, ý thức chấp hành trong đội ngũ cán
bộ, giáo viên, học sinh ngày tốt hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì một
số hạn chế vẫn chưa được khắc phục như: công tác phối hợp, tự kiểm tra của các
đơn vị thiếu thường xuyên; công tác phòng cháy chưa chặt chẽ, phương tiện
chữa cháy chưa đảm bảo,...
Nhằm thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa
đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số
35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày
31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một
số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu
hộ, cứu nạn;
Thực hiện Công văn số 705/SGDĐT-CTTT ngày 18/3/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả chính sách
pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp
luật quy định về công tác PCCC và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về công tác PCCC trong các cơ sở giáo dục, cụ thể: Công văn số
3372/BGDĐT-VP ngày 30/6/2014; Kế hoạch số 08/KH-BGDĐT ngày 7/02/2016;
Công văn số 498/BGDĐT-CTHSSV ngày 07/02/2014; Công văn số 687/BGDĐTCTHSSV ngày 26/02/2016; Công văn số 3660/BGDĐ-CTHSSV ngày 26/7/2016;
Chương trình phối hợp số 356/CTr-BGDĐT-BCA ngày 24/5/2017 và các văn bản
chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác PCCC.
2. Bằng nhiều hình thức, tiếp tục rà soát quán triệt đầy đủ các nội dung,
yêu cầu về công tác PCCC, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật trong toàn
đơn vị, tăng cường bảo vệ tài sản, hành vi ứng xử trong đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và học sinh; mở rộng tuyên truyền đến phụ huynh học sinh
và địa bàn xung quanh đơn vị thông qua các hoạt động ngoại khoá, các chuyên
đề chủ điểm trong năm phù hợp.
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3. Củng cố Đội tự vệ cơ quan theo Luật Dân quân tự vệ, đảm bảo phân
công trách nhiệm rõ ràng nhằm đảm bảo tốt công tác phòng ngừa, công tác bảo
vệ an toàn tài sản, an toàn trật tự tại đơn vị.
4. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ cháy nổ cao: Nhà
bếp, nhà ăn, phòng máy tính, phòng chức năng, nhà kho,… chủ động xây dựng
phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC trong đơn vị.
5. Xây dựng hồ sơ quản lý số lượng hóa chất đang sử dụng, hóa chất đã
hết hạn sử dụng, hóa chất cần mua mới và hóa chất cần xử lý tiêu hủy trong đơn
vị. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xử lý, thu gom và tiêu hủy hóa
chất hết hạn sử dụng, cung cấp hóa chất mới và các trang thiết bị nhằm đảm bảo
an toàn về PCCC cho các hoạt động thực hành, thí nghiệm của học sinh.
6. Khi có sự cố, Thủ trưởng đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định
về báo cáo thỉnh thị theo phân cấp quản lý và đơn vị phối hợp để có hướng giải
quyết kịp thời, nhằm ngăn ngừa các phát sinh mới không đáng có.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt nội
dung Công văn này./.
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