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Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
Thực hiện Công văn số 2070/UBND-NC ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy,
chữa cháy – 04/10/2019” trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ
trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:
- Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” gắn với tăng cường
chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh
triển khai Chỉ thị 32/TC-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác PCCC tại khu dân cư và Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đa dạng các hình thức tuyên truyền
nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh,
sinh viên, học viên trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); tăng cường các
biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC nhằm hạn chế cháy nổ, xảy ra tại
các cơ sở giáo dục, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra và giữ
vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
- Kiện toàn, củng cố và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực
lượng PCCC tại đơn vị, duy trì, đầu tư các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC
theo quy định.
- Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện
nhiệm vụ PCCC. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục dứt
điểm những tồn tại, hạn chế, bất cập về các điều kiện an toàn trong công tác PCCC
tại cơ quan, đơn vị.

- Có biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong việc sử dụng điện, nguồn nhiệt,
thiết bị, điều kiện an toàn trong bố trí, sắp xếp vật dụng tại các cơ sở giáo dục.
Thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ trong công tác PCCC, tăng cường chế độ
tuần tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm xử lý chính xác, kịp thời,
hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh.
- Rà soát, bổ sung và diễn tập các phương án chữa cháy tại cơ quan, đơn vị
nhằm chủ động xử lí tình huống. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC khi có sự
cố cháy, nổ xảy ra.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản
lý triển khai thực hiện. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy,
chữa cháy về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở), theo địa chỉ:
vanphong.sogialai@moet.edu.vn, trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các
đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
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