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^ ƯBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO
Số: /iĩ^^/SGDĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐắkLắk, ngày 0^ tháng 12 năm 2018

về việc tăng cưòng công đảm bảo
an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Kính gửí:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Buôn Hồ
và thành phố Buôn Ma Thuột;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 10114/UBND-NC ngày 16 tháng 11 năm 2018 của
Uy ban Nhân dân (ƯBND) tỉnh Đắk Lắk về tăng cường công đảm bảo an toàn
phòng cháy, chữa cháy;
Nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ, nhất là trong mùa khô và Tết
Nguyên đán; đảm bảo an toàn cho con người, tài sản tại các cơ sở giáo dục, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu càu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã
Buôn Hô và thành phố Buôn Ma Thuột; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực
hiện một sô việc như sau:
1. Tiếp tục quán ữiệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật
Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm'2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật PCCC nãm 2013; 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 PCCC; Kế hoạch số 109KH/TU ngày 24/9/2015 của Tỉnh ủy và Ke hoạch số 7818/KH-ƯBND ngày
23/10/2015 của UBĨ^ tỉnh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47CT/TW; Công văn số 1991/ƯBND-NC ngày 16/3/2018 của ƯBND tỉnh về tăng
cưcmg công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); Công văn số 456 /SGDĐTVP ngày 04/4/2018 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác phòng chống
thiên tai; phòng cháy, chữa cháy.
2. Tăng cường công tác chỉ đạo, tồ chức thực hiện nghiêm các quy định
của pháp luật về PCCC trong phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và
CNCH toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, sinh viên, học sinh
và phụ huynh học sinh; lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền công tác PCCC vào
nội dung hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC
đối với các nhà trường; trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chồ
đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định. Thường xuyên duy trì công tác bảo
vệ, canh gác nhất là thời gian ngoài giờ làm việc và ban đêm để kịp thời xử lý
các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

- Tồ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cán bộs giáo viên, nhân viên; xây
dựng và thực tập phưong án chữa cháy tại chỗ để có thể chủ động xử lý kịp thời
khi có cháy xảy ra.
- Khi phát hiện có cháy, nổ phải khẩn trương chữa cháy kịp thời; đồng thòi
thông báo đến các đơn vị chức năng để phối hợp tổ chức các hoạt động chữa
cháy hiệu quả; điều tra, xác định nguyên nhân và thống kê thiệt hại do cháy gây
ra.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các
huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc nghiêm túc thực hiện.
(Ghi chú; Lãnh đạo các đơn vị cần báo cáo với Sở GDĐT về những trường
họp, sự cố bất thường xảy ra, đặc biệt là những thiệt hại về người và tài sản qua
Email của Văn phòng Sở GDĐT hoặc điện thoại trực tiếp cho đồng chí Thái Thị
Mv Bình - Chánh Văn nhòne. số điên thoai: 0914259768).
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);'
- LĐ Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban _CMNV
- Công an tinh (để báo
- Lưu: VT, VP. ‘ '
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