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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc
Thực hiện Công số 45/UBND-NC ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện về việc tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCH mùa hanh khô, dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai như
sau:
1. Tiếp tuc quán triêt, thực hiện nghiêm Kế hoach số 49-KH/HU ngày
27/8/2021 cua Ban Thường vu Huyên ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW,
ngày 18/5/2021 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày
25/5/2015 của Ban Bí thư vê tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác
phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND
huyện về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí Thư;
Công Văn số 2422/UBND-NL, ngày 19/11/2021 về việc triển khai thực hiện các
biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2021-2022.
2. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến toàn thể công chức, viên chức, người lao
động và học sinh; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy;
phát huy trách nhiêm cua người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phòng
cháy chữa cháy.
3. Kiện toàn, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Bổ sung
phương án và xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy, chuẩn bi các điều kiện
về phòng cháy chữa cháy theo phương châm "Bốn tai chỗ" (Lực lượng tại chỗ,
chi huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Tổ chức kiểm tra, khắc
phục triệt để những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy
tại đơn vị.
4. Các đơn vị bố trí lực lượng bảo vệ trực, kiểm tra các điều kiện an toàn
phòng cháy chữa cháy, tuyệt đối không để xảy ra cháy, nổ tai trụ sở đơn vị nhất
là trong mùa hanh khô, các ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính.
5. Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, mua bảo hiểm cháy nổ
bắt buộc của đơn vị theo quy định hiên hành; thường xuyên tự kiểm tra công tác
phòng cháy chữa cháy (hệ thống điện, chống sét, hệ thống thoát nạn) sắp xếp hồ
sơ, tài liệu, dụng cụ học tập đảm bảo an toàn; tự kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa,
nguồn nhiệt khu vực bếp ăn.
6. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ năm 2022 của đơn vị theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải đảm bảo tuân thủ quy định về
phòng, chống dịch Covid-19.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Ngọc Hai

