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V/v tăng cường công tác phòng cháy,
chữa cháy trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 489/UBND-NC ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy theo Công điện số 584/CĐTTg; công văn số 15/UBND-NC ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo đề
nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh
viên trong đơn vị về nguy cơ, tác hại của việc cháy nổ; nêu cao ý thức, trách nhiệm
trong công tác PCCC tại cơ quan, ở gia đình.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Chương trình hành động của
Trung ương và của Tỉnh về tăng cường các biện pháp PCCC đối với khu dân cư, nhà ở
một cách phù hợp, thiết thực.
3. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tại địa phương tổ chức các
hoạt động ngoại khóa, lồng ghép các hoạt động giáo dục tích cực, như: Mitting, treo
băng rol, khẩu hiệu; tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng PCCC …; tham gia đầy đủ các đợt
diễn tập có liên quan đến công tác PCCC.
4. Tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật
như: thay thế mới các nội quy PCCC, biển cấm hút thuốc; niêm yết nội quy PCCC,
biển cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi dễ nhìn thấy; trang bị bình chữa cháy
theo quy định (số lượng tùy theo quy mô của mỗi đơn vị) Ngoài ra, cũng cần chuẩn bị
sẵn những vật liệu có khả năng chữa cháy khác như cát, nước… sẵn sàng chống cháy
khi sự cố xảy ra.
5. Nội dung công văn này được chuyển đến các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh
để triển khai đầy đủ đến cán bộ, CC, VC, HSSV chậm nhất trước ngày 10-6-2019 (nếu
phòng GDĐT không có hướng dẫn thêm)
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang

Võ Bình Thư

