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 Kính gửi:   

   - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện công văn số 4757/UBND-VP ngày 06/05/2021 của UBND tỉnh về 

việc Thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ 

gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung 

về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 

47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Luật phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 

32/CT-TTg ngày 05/12/2018; Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 và các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, 

chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH). 

2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ của đơn vị. Quan tâm đầu tư, trang bị đủ các phương tiện, thiết bị, dụng cụ 

phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến 

thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong đơn vị biết và tự 

giác thực hiện.  

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an 

toàn phòng cháy, chữa cháy tại các giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, 

phòng thực hành, phòng làm việc, ký túc xá, các cơ sở dịch vụ và các khu vực khác 

có nguy cơ cháy cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, 

kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an 

toàn phòng cháy, chữa cháy. 

4. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng huy động lực lượng, 

phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy 

tại các nơi có nguy cơ cháy cao trong mọi thời điểm.   
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5. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ quan chức năng (Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy) của địa phương duy trì chế độ kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm 

bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục 

những tồn tại, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

tại đơn vị. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị trưởng phòng GDĐT các 

huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực 

hiện./. 

(Đính kèm công văn số 4757/UBND-VP ngày 06/05/2021 của UBND tỉnh) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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