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KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy vàcứu nạn cứu hộ
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân thành
phố Huế về việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố
Huế năm 2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy,
chữa cháy (PCCC) năm 2019, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện
công tác PCCC, bằng nhiều hì
nh thức tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao
nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và
học sinh trong việc PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người vàtài sản
của đơn vị khi gặp sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh chí
nh trị, trật tự an toàn
xãhội.
- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý đơn vị đối với công tác
PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, biện pháp PCCC
tại trường học để toàn thể CBGVNV và học sinh ý thức được việc PCCC trong
trường học.
- Tăng cường công tác phòng ngừa, triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra,
hướng dẫn, tuyên truyền an toàn PCCC; tăng cường các biện pháp về PCCC; triển
khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC vàchủ động về lực lượng
tại chỗ để xử lýkịp thời khi cósự cố cháy nổ xảy ra; xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm quy định an toàn PCCC.
- Củng cố và xây dựng lực lượng làm công tác PCCC tại đơn vị, đồng thời
trang bị đầy đủ các phương tiện, xây dựng các phương án PCCC đảm bảo xử lýtốt
các tình huống khi cócháy nổ; góp phần phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do
cháy, nổ xảy ra.
II. Nội dung
- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn PCCC của đơn vị; phối hợp chặt chẽ
với Ban chỉ đạo PCCC địa phương triển khai tốt kế hoạch xây dựng trường học an
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toàn trong thiên tai hỏa hoạn tại đơn vị, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về
người vàtài sản của đơn vị khi thiên tai hỏa hoạn xảy ra.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”
trong trường học; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của trường những kiến
thức cơ bản về PCCC; hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm an toàn, kỹ năng xử lýcác
tì
nh huống khi cháy nổ, chống cháy lan, …
- Đối với dự án, công trình đang thi công phải lập kế hoạch, phương án, biện
pháp đảm bảo tiến độ thi công vàkhông gây ảnh hưởng đến các khu dân cư.
- Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thực hiện quy chuẩn, thiết kế,
trang bị, sử dụng hệ thống thiết bị PCCC, thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC, kịp
thời khắc phục, đầu tư, trang bị, bổ sung vàthay thế các phương tiện chữa cháy còn
thiếu hoặc không còn đảm bảo chất lượng
- Tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo đúng quy định, đảm bảo phải có
phương án chữa cháy của đơn vị.
III. Các giải pháp:
- Phát huy cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt PCCC làchí
nh với tinh thần
chủ động, linh hoạt sáng tạo trong việc xây dựng phương án, kế hoạch và thường
xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lýngay các vấn đề phát sinh tại đơn vị.
- Các thành viên Ban chỉ đạo PCCC hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc xây
dựng vàtriển khai kế hoạch đơn vị trường học trực thuộc.
- Chuẩn bị phương tiện, lực lượng, vật tư sẵn sàng ứng phókhi cósự cố cháy,
nổ xảy ra.
- Trang bị, nâng cấp hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc.
- Bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, bảo đảm an toàn trong sử dụng điện.
- Bảo vệ an ninh chí
nh trị, trật tự, trị an trong mọi tì
nh huống khi xảy ra cháy,
nổ, chống cháy lan …
- Góp phần cứu trợ mọi người để ổn định đời sống vượt qua mọi khó khăn.
IV. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra vàphân công trách nhiệm
1. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra:
- Kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, nhất là phương án tổ chức thoát nạn
khi cósự cố cháy, nổ xảy ra, số lượng vàchất lượng các phương tiện chữa cháy ban
đầu, kiểm tra sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, kiểm tra an toàn của hệ thống điện,
kiểm tra hệ thống đường ống dẫn khígas.
- Kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo PCCC vàphân công trách nhiệm cụ thể cho
từng thành viên Ban chỉ đạo PCCC của đơn vị mình; lập các số điện thoại phục vụ
thông tin liên lạc.
- Chủ động nắm chắc tì
nh hì
nh, kịp thời phát hiện và nhanh chóng khắc phục
những tồn tại, thiếu sót; phòng ngừa và ngăn chặn các nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ.
- Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm an toàn PCCC.
2. Phân công trách nhiệm
a Ban Chỉ đạo
1. Ông Phan Nam, Trưởng phòng GD&ĐT
2. Ông Lâm Thuỷ, P.Trưởng phòng-CTCĐGD Huế

Trưởng ban
P. Trưởng ban
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3. Ông Nguyễn Thuận, P.Trưởng phòng GD&ĐT
4. BàHồ Thị Ngọc Như, P.Trưởng phòng GD&ĐT

P. Trưởng ban
P. Trưởng ban

b) Các thành viên :
Các thành viên Ban chỉ đạo PCCC chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn
vị thực hiện kế hoạch phòng, chống; trực tiếp chỉ đạo khi cócháy, nổ xảy ra.
c) Đối với các đơn vị trực thuộc
- Kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC của đơn vị; xây dựng kế hoạch PCCC của đơn
vị; tăng cường công tác tuyên truyền PCCC trong đơn vị.
- Đảm bảo phương án huy động vàbố trínhân lực, vật tư, phương tiện PCCC
của đơn vị; đảm bảo số lượng, chất lượng, chủng loại thiết bị, vật tư hiện có cần
thiết để huy động kịp thời khi cháy, nổ xảy ra.
- Vận động, hướng dẫn CBGVNV vàhọc sinh ứng phóvàkhắc phục hậu quả
theo phương châm “4 tại chỗ”. Trường hợp xảy ra nghiêm trọng vượt quákhả năng
của đơn vị phải báo cáo ngay vàyêu cầu sự trợ giúp của cấp trên.
- Các đơn vị trực thuộc báo cáo về Ban chỉ đạo PCCC Phòng GD&ĐT khi tình
hì
nh khẩn cấp có cháy, nổ xảy ra và sau đó có văn bản chí
nh thức báo cáo về tì
nh
hì
nh thiệt hại, biện pháp giải quyết, khắc phục hậu quả vàkiến nghị cấp trên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển
khai thực hiện kế hoạch này để tăng cường công tác PCCC năm 2019 tại đơn vị./.
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCCC của Phòng;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCHC.

TRƯỞNG PHÒNG
Đã ký

Phan Nam
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