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KẾ HOẠCH
Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 về công
tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo
xây dựng Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
(PCCC&CNCH) năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về công tác PCCC&CNCH; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chủ
động giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế
thấp nhất thiệt hại về người và tài sản xảy ra.
2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị, trong công tác PCCC&CNCH gắn với phát triển mạnh mẽ phong trào toàn
dân PCCC&CNCH.
3. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong công tác
PCCC&CNCH nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện
- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số
32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác
PCCC tại khu dân cư; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn
thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế
hoạch số 247/KH-BCA-C07 ngày 12/6/2020 của Bộ Công an về triển khai thực
hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị
định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật PCCC.
- Củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC;
hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH; phân công trách nhiệm,
quản lý trong công tác PCCC&CNCH đối với từng cơ quan, đơn vị.
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- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, người
đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đề ra kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác
PCCC&CNCH, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; thường xuyên
kiểm tra, giám sát và duy trì việc thực hiện các điều kiện về PCCC&CNCH tại các
cơ quan, đơn vị.
2. Bảo đảm công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC&CNCH
Thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC&CNCH trong đầu tư xây dựng.
Các dự án, công trình xây dựng phải tuân thủ chặt chẽ quy chuẩn, tiêu chuẩn an
toàn PCCC từ quy hoạch, thiết kế, thi công cho đến nghiệm thu đưa vào sử dụng.
3. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH
- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,
kiến thức về PCCC&CNCH. Tăng cường tuyên truyền thông qua các tổ chức đoàn
thể, chương trình văn hóa, văn nghệ, hội thi... gắn với các hoạt động kỷ niệm 20
năm Ngày toàn dân PCCC. Chú trọng hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng phòng
ngừa, xử lý ban đầu và thoát nạn khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn.
- Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH gắn với phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng cơ quan, đơn vị. Nhân rộng các mô
hình, điển hình tiên tiến trong phong trào PCCC&CNCH; kịp thời khen thưởng
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên phong trào.
4. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các đội PCCC cơ sở, tự vệ cơ
quan
- Quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ đặt ra. Cử lực lượng tham gia các đợt huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ,
trang bị phương tiện và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng này hoạt động theo
chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.
- Thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của các đội
PCCC cơ sở, tự vệ cơ quan; có biện pháp phù hợp nhằm nâng cao vai trò nòng cốt
của lực lượng này.
5. Công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện phù hợp, tổ chức tốt lực lượng
thường trực sẵn sàng để kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hạn chế cháy
lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát có biện pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu chữa cháy,
cứu nạn, cứu hộ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn ngành; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
việc triển khai thực hiện của các đơn vị.

3

- Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả
thực hiện của các đơn vị báo cáo về Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo
PCCC tỉnh.
2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch tổ
chức thực hiện đạt kết quả; báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn
phòng Sở) trước ngày 15/12/2021.
Trên đây là Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng
Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực Sở thuộc Sở và trung
tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- TT. BCĐ PCCC tỉnh (để báo cáo);
- GĐ và các P. GĐ Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Các phòng, Thanh tra Sở (để thực hiện);
- Các Phòng GD&ĐT, trường THPT (để thực hiện);
- TT GDNN-GDTX huyện/TP (để thực hiện);
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Luyến

