
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v tăng cường các biện pháp Phòng 

cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo 

dục năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  7  năm 2021 

 

 

  Kính gửi:   

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

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện công văn số 8477/UBND-VP ngày 15/07/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy 

(PCCC) và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng, hanh khô kéo dài.  

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 cụ thể như sau: 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, học 

sinh, sinh viên toàn ngành đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy và nhằm 

bảo vệ tính mạng con người, bảo vệ tài sản của trong các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

2. Nâng cao năng lực, khả năng ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp 

xảy ra cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh thông qua các lớp tập 

huấn, diễn tập về phòng cháy và chữa cháy. Ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt 

hại do cháy nổ gây ra. 

3. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các kiến thức, kỹ năng về công tác 

phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong 

các nhà trường. 

4. Đối với các đợt cao điểm như mùa khô, Tuần Lễ quốc gia về An toàn - 

Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Ngày toàn dân Phòng chống cháy nổ 

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trong các đợt 

cao điểm như vào mùa hanh khô.  

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan 

trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường nhằm 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân về công tác PCCC&CNCH tại 

đơn vị và nơi cư trú. 

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công 

tác PCCC&CNCH; kiện toàn và duy trì các hoạt động của Đội PCCC; phối hợp 

với công an tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH và xây dựng phương 

án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH tại 

đơn vị. 
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5. Xây dựng các phương án, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy tại chỗ 
 - Xây dựng và thực tập các phương án phòng cháy và chữa cháy, tổ chức 

để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được tham gia diễn tập các 

phương án phòng cháy và chữa cháy đã được phê duyệt tại đơn vị. 

 - Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện phòng cháy và chữa cháy đúng 

tiêu chuẩn, chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ xảy ra; không để xảy ra 

cháy gây thiệt hại về người và tài sản tại đơn vị. 

- Hướng dẫn để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên biết vị trí, cách sử 

dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy của đơn vị. 

 - Lập hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo 

Thông tư số 11/2014/TT- BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an về Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và 

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.  

6. Công tác kiểm tra phòng cháy và chữa cháy 

- Phối hợp với Công an, tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức 

khảo sát nguy cơ cháy nổ trong và ngoài nhà trường, xác định rõ nguy cơ gây 

cháy nổ, từ đó bổ sung các biện pháp phòng cháy chữa cháy có hiệu quả. 

- Chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ 

gây cháy nổ, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong đơn vị.  

- Tổ chức triển khai công tác quản lý, thu gom và tiêu hủy các hóa chất 

độc hại thải ra từ các phòng thí nghiệm, phòng thực hành theo quy định.   

- Tăng cường đầu tư phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa 

cháy; Thường xuyên kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, vật liệu cháy nổ 

trong đơn vị: 

+ Khuôn viên cơ quan, đơn vị, xử lý rác thải sau giờ làm việc. 

+ Hệ thống điện trong các phòng máy vi tính, phòng làm việc, lớp học, 

các bếp ăn, ký túc xá, thư viện, thiết bị về số lượng và chất lượng các phương 

tiện chữa cháy tại chỗ như máy bơm chữa cháy, hệ thống nước chữa cháy, bình 

chữa cháy để bảo quản bảo dưỡng đảm bảo sẵn sàng xử lý kịp thời khi xảy ra sự 

cố. 

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa 

cháy. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị 

triển khai, thực hiện./. 

     
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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