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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-CTTT 
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết  

số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục 

 hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả  

thực hiện chính sách pháp luật về  

phòng cháy và chữa cháy 

Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

 Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở.  

 Thực hiện Công văn số 467/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/02/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục 

và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc quyền 

quản lý thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

 I. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa 

cháy trong các cơ sở giáo dục 

 1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật quy 

định về công tác phòng cháy chữa cháy và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon 

Tum về công tác phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo dục. 

 2. Chủ động, sáng tạo nghiên cứu xây dựng triển khai các mô hình giáo 

dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo dục của địa phương, 

đơn vị; tổng kết, rút kinh nghiệm để đề xuất nhân rộng các mô hình điển hình, 

tiêu biểu. 

 II. Công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong 

các cơ sở giáo dục 

 1. Kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo dục, 

hình thành đội ngũ cán bộ cốt cán; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho 

đội ngũ cán bộ cốt cán để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng về 

phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. 

 2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ cháy nổ cao: Nhà 

bếp, nhà ăn, phòng máy tính, phòng thí nghiệm, nhà kho... Chủ động xây dựng 

phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở 

giáo dục. 

 3. Xây dựng hồ sơ quản lý số lượng hóa chất đang sử dụng, hóa chất đã 

hết hạn sử dụng, hóa chất cần mua mới và số lượng hóa chất cần xử lý tiêu hủy 
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trong các cơ sở giáo dục. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xử lý, thu 

gom và tiêu hủy hóa chất đã hết hạn sử dụng, cung cấp hóa chất mới và trang 

thiết bị nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy cho các hoạt động thực 

hành, thí nghiệm của học sinh trong các cơ sở giáo dục. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội 

dung nêu trên và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc khi có sự cố 

xảy ra tại đơn vị đồng thời báo cáo định kỳ về Sở (qua Phòng Chính trị, tư 

tưởng, điện thoại: 02603.913.349, địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, phường Quyết 

Thắng, thành phố Kon Tum, email: phongct-tt.sokontum@moet.edu.vn) trước 

ngày 05/12 hằng năm./. 

  Nơi nhận:  
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để biết); 

- Đăng website Sở; 

- Lưu  VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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