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Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________

V/v tăng cường công tác Phòng cháy
chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang.
Trong các năm gần đây, Sở 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 dội ngũ giáo viên, học sinh ngày tốt hơn, các vụ việc hỏa
hoạn ở các cơ sở giáo dục giảm hẳn so với những năm trước đây. Bên cạnh những kết quả
đạt được, thì một số hạn chế vẫn chưa được khắc phục như: công tác phối hợp, kiểm tra
thiếu thường xuyên, công tác phòng cháy chưa chặt chẽ, phương tiện chữa cháy chưa đảm
bảo, … nên vẫn còn xảy ra hỏa hoạn ở cơ sở giáo dục như trường hợp ở trường THCS thị
trấn Cái Dầu- huyện Châu Phú vừa qua.
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;
Tiếp theo công văn số 1407/SGDĐT-TCCB ngày 10/9/2013 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự
trong cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục (kèm công văn), Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn
vị thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:
1. Bằng nhiều hình thức, tiếp tục rà soát quán triệt đầy đủ các nội dung, yêu cầu về
công tác PCCC và CHCN, 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 và học sinh,
sinh viên; mở rộng tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và địa bàn xung quanh đơn vị
đứng chân thông qua các hoạt động ngoại khoá, các chuyên đề chủ điểm trong năm;
2. 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;
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3. Chủ động phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp gắn liền với việc
Phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 180/KHSGDĐT ngày 05/12/2017 về thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy
định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học
đường;
4. Đảm bảo 100 % các cơ sở GDĐT thường xuyên tự rà soát, kiểm tra tại đơn vị.
Triển khai các biển chỉ dẫn, biển báo, số điện thoại đường dây nóng, địa điểm, địa chỉ tiếp
dân, tiếp PHHS khi cần thông tin về các lĩnh vực liên quan đến công tác nêu trên một cách
kịp thời;
5. Khi có sự cố, Trưởng phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực phải chấp
hành nghiêm các quy định về báo cáo thỉnh thị theo 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.
Văn bản này các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp đến các cơ sở GDĐT (nếu
Phòng GDĐT không có hướng dẫn thêm) và có báo cáo về Sở GDĐT việc triển khai công
văn này (qua phòng CTTT, Sở GDĐT).
Yêu cầu thủ trưởng đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt nội dung nêu trên, trong
quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở GDĐT để được hướng
dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ CTCT-HSSV);
- VP. UBND tỉnh;
- Công tỉnh (PA 83);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CNTTTVTB, TCCB, CTTT
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