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V/v tăng cường công tác phòng cháy,

chữa cháy trong tình hình mới
tại các cơ sở giáo dục

#DiaDiemNgayBanHanh

              Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 221/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 07/2/2023 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng cháy, 
chữa cháy trong tình hình mới tai các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Đại Lộc đề nghị hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện một số nội 
dung như sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu 
hộ (CNCH) của cơ sở giáo dục do lãnh đạo nhà trường làm Trưởng ban; thành 
phần là các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Xây dựng kế hoạch hằng năm để 
triển khai thực hiện các quy định về bồi dưỡng, thực hành giáo dục kiến thức, kỹ 
năng về PCCC và CNCH cho người học theo nội dung quy định tại Thông tư số 
06/2022/TT-BGDĐT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 
PCCC và CNCH; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ cũng như thiệt hại do 
cháy, nổ gây ra, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc 
biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

2. Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học 
sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục các hoạt động quy định tại Thông tư số
06/2022/TT-BGDĐT; nâng cao ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng
xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm
của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác PCCC và 
CNCH; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người học trong quá trình học tập, thực 
hành kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai các tài liệu cung cấp kiến
thức, kỹ năng bổ trợ về PCCC và CNCH cho người học theo hướng dẫn của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; tổ chức giảng dạy các nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản 
về PCCC và CNCH được lồng ghép vào các môn học chính khóa quy định cụ thể 
trong chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 276/PGDĐT-NGLL
ngày 03/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác 
PCCC và CNCH và thu gom xử lý hóa chất trong các cơ sở giáo dục.
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5. Thực hiện đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo của địa phương về công 
tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải 
pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại cơ sở giáo dục và ký 
cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo hướng dẫn của chính quyền địa 
phương. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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