
   UBND TỈNH ĐĂK NÔNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:           /SGDĐT-VP               Đăk Nông, ngày    

   V/v tổ chức các hoạt động hưởng  

   ứng “ Tháng an toàn phòng cháy,  

       chữa cháy” tháng 10/2020” 

         

Kính gửi:  

              - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố 

                          - Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc đẩy mạnh các hoạt động hưởng  ứng “ Tháng an toàn phòng cháy, chữa 

cháy” tháng 10/2020 ( gửi kèm theo), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn 

vị, t  ngày 01/10/2020 đến ngày 30/10/2020 , thực hiện một số  hoạt động hưởng 

ứng tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy như sau: 

1. Đối với các cơ sở giáo dục: 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến 

thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC, 

CNCH), trọng tâm là: Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; 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 68-KH/TU ngày 09/9/2015 của Tỉnh ủy 

Đắk Nông về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Công 

điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 

25/10/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả để cán bộ quản 

lý, giáo viên, người lao động và học sinh biết, thực hiện.  

- Chủ động, tích cực tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC để kịp thời phát 

hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại; có biện pháp duy trì các điều 

kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; đầu tư, củng cố, xây dựng, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC; tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn 

thiện các phương án chữa cháy; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy, CNCH kịp thời 

nếu có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra. 

           - Phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng 

về PCCC và CNCH cho học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức tại đơn vị; Tổ 

chức các hoạt động; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “ Tháng an toàn 

phòng cháy, chữa cháy”  

2. Tổ chức thực hiện: 



Các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện. Các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện, thành phố triển khai đến các cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý.  

Báo cáo kết quả về Văn phòng Sở trước ngày 02/11/2020 để tổng hợp báo cáo 

theo quy định. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  nghiêm 

túc triển khai thực hiện hiệu quả./. 

Nơi nhận:              KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                               PHÓ GIÁM ĐỐC                                          
- Lưu: VT. 
  

                    

  

                                                       Trần Sĩ Thành 
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