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Kính gửi:  

        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

        - Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Chương trình số 15/CTr- UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu 

nạn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Nhằm đảm bảo an toàn phòng 

cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN) đối với các đơn vị trường 

học trên địa bàn Thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng 

GDĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trường học trực thuộc triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban 

Bí thư; Công điện số 584/CĐ-TTg, ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường công tác PCCC; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 31/10/2018 của 

Thành ủy; Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về 

nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính 

trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và CHCN trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; 

2. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục kiến 

thức, pháp luật về PCCC đến các cán bộ, giáo viên và học sinh; Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý nhà trường về PCCC;  

3. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tại địa phương tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học 

sinh; định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành diễn tập để hình thành kỹ năng ứng 

phó khi có các tình huống cháy, nổ xảy ra; 

4. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị 

PCCC đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với trụ sở cơ quan, đơn vị trường học và các 

cơ sở giáo dục; 

5. Triển khai nội dung giáo dục về PCCC và CHCN vào chương trình hoạt 

động ngoại khóa, lồng ghép vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các 

cơ sở giáo dục. Mục tiêu trong quý III năm 2020, 100% học sinh tiểu học, trung 

học cơ sở và trung học phổ thông đều được tham gia tập huấn kiến thức, kĩ năng 

cơ bản về PCCC và CHCN ( gửi kèm tài liệu tập huấn). 
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6. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng Chính trị, 

tư tưởng - Sở GDĐT trước ngày 10/10/2020, qua  địa chỉ Email: cttt@hanoiedu.vn 

để Sở tổng báo cáo Thành phố./.  

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Hiệu 

trưởng các trường trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện 06 nội dung trên. 

Kết quả thực hiện sẽ được Ban Chỉ đạo Thành phố xem xét trong việc đánh giá 

thi đua cuối năm 2020. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND quận, huyện, thị xã; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Các phòng MN, GDPT, GDTX-CN, 

KHTC, T.Tra, VP; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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