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THÔNG BÁO
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ
PCCC đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hoa Lư
Ngày 30/3/2022, đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực,
phụ trách UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác PCCC và CNCH huyện
Hoa Lư chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ PCCC đối với các cơ sở giáo dục trên
địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an huyện, Phòng giáo dục và
đào tạo huyện và đại diện lãnh đạo và cán bộ được phân công phụ trách công tác
PCCC của các trường học trên địa bàn huyện.
Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn về PCCC, UBND huyện yêu cầu
Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn thực hiện
nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Công an huyện
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện kiểm tra, đôn đốc
việc khắc phục tồn tại của các cơ sở Giáo dục trên địa bàn đã được chỉ đạo tại
Công văn số 118/CV-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện về đảm bảo an
toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện lập hồ sơ, xây dựng và
phê duyệt Phương án PCCC tại cơ sở theo đúng quy định.
- Hoàn thiện hồ sơ cấp chứng chỉ về PCCC cho đại diện người đứng đầu và
cán bộ làm công tác PCCC của các cơ sở Giáo dục trên địa bàn đã tham dự tập
huấn nghiệp vụ PCCC do UBND huyện tổ chức .
- Từ ngày 20/4/2022 tổ chức kiểm tra việc khắc phục những tồn tại trong
công tác PCCC của các cơ sở giáo dục nhất là việc trang bị, phương tiện chữa cháy
đảm bảo đủ về số lượng và quy định của Tiêu chuẩn VN 3890:2009. Đồng thời đề
xuất xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không
đầy đủ các quy định về PCCC.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thực
hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với công tác PCCC và đảm bảo các
điều kiện an toàn PCCC đối với từng loại hình cơ sở; thực hiện tốt các yêu cầu theo

chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 118/CV-UBND ngày 25/01/2022 của
UBND huyện.
3. Đối với các trường học trên địa bàn huyện
- Tuyên truyền cho toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh
nhà trường nắm bắt, hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác PCCC.
- Hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án PCCC và trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt theo đúng quy định.
- Tiến hành trang bị các phương tiện PCCC và CNCH theo quy định; đảm
bảo đủ số lượng, chất lượng theo Văn bản chỉ đạo số 118/CV-UBND ngày
25/01/2022 của UBND huyện (hoàn thành trước ngày 30/4/2022) và duy trì, các
điều kiện an toàn PCCC và tiến hành khắc phục các tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an
toàn PCCC.
- Người đứng đầu cơ sở Giáo dục trên địa bàn huyện phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện nếu không khắc phục kịp thời những tồn tại mà cơ
quan chức năng có thẩm quyền xử lý, kiến nghị hoặc để xảy ra cháy tại cơ sở.
Uỷ ban nhân đan huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và tổ chức
thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn,
vướng mắc các đơn vị báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện) để chỉ đạo.
Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của
các đơn vị và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ
(để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện
- Công an huyện, Phòng Giáo dục-Đào tạo;
- Các trường học trên địa bàn (để thực hiện);
- Lưu: VT.
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