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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học
trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thực hiện 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 Phòng cháy và
chữa cháy; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh về triển khai thực hiện 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 Phòng cháy
và chữa cháy, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ
biến công tác phòng cháy chữa cháy trong các trường học như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc
Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, giáo
viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của người đứng đầu cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Sơn La trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy.
2. Yêu cầu
Xác định rõ nhiệm vụ PCCC là một trong những nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục.
Đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả có sự phối
hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan, thường xuyên đôn
đốc hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo công tác PCCC trong các cơ sở giáo dục trên
địa bàn tỉnh Sơn La.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng tuyên truyền, phổ biến thực hiện công tác PCCC
- Cán bộ, công chức, viên chức các phòng giáo dục và đào tạo huyện,
thành phố và các đơn vị trực thuộc.
- Giáo viên, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Nội dung, thời gian, hình thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến
thực hiện công tác PCCC
2.1 Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý các phòng giáo
dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc
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a) Thời gian thực hiện: Tháng 7 hằng năm.
b) Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.
c) Đơn vị phối hợp: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La.
d) Hình thức: Tập trung tại tỉnh.
e) Nội dung:
- Tìm hiểu một số văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác
PCCC&CNCH:
+ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.
+ 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 Phòng cháy và chữa cháy và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.
+ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về
công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
+ Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 83.
+ Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định
về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

+ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội;
phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.
+ Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến công tác PCCC hiện hành.
- Một số kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH:
+ Khái niệm và bản chất của cháy;
+ Đặc điểm của đám cháy;
+ Những điều kiện cần thiết cho sự cháy;
+ Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy;
+ Kỹ năng thoát nạn trong đám cháy;
+ Các động tác cứu người bị nạn (cõng, dìu, bế, khiêng,...);
+ Phương pháp chữa cháy một số loại hình công trình đặc trưng (nhà
trường, trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, nhà dân,...).
- Nội dung huấn luyện thực hành:
+ Hướng dẫn cách sử dụng, kiểm tra, bảo quản, nguyên lý làm việc của
một số phương tiện, dụng cụ chữa cháy cơ bản, thông dụng như: Bình chữa cháy
xách tay; máy bơm chữa cháy; lăng, vòi chữa cháy.
+ Các tư thế cầm lăng chữa cháy kết hợp triển khai một số đội hình chữa
cháy cơ bản.
+ Thực hành các động tác cứu người bị nạn, cách thoát nạn khi có sự cố
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cháy, nổ xảy ra.
g) Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành.
2.2. Tổ chức hoạt động ngoại khoá cho giáo viên và học sinh tại các
đơn vị trường học
a) Thời gian thực hiện: các đơn vị chủ động lựa chọn thời gian phù hợp
trong năm học.
b) Đơn vị chủ trì: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn
vị trực thuộc.
c) Đơn vị phối hợp: Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn.
d) Hình thức:
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá tại các trường học (yêu cầu mỗi cơ sở
giáo dục tổ chức ít nhất 01 buổi ngoại khoá có nội dung, kiến thức, kỹ năng về
PCCC phù hợp với từng cấp học).
- Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh được trang bị tại các
nhà trường.
e) Nội dung:
+ Thông tin tình hình, diễn biến cháy, nổ trên cả nước và trên địa bàn tỉnh
Sơn La qua các năm;
+ Thông tin các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác PCCC
và CNCH;
+ Kiến thức chung về công tác PCCC và CNCH;
+ Đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ trong các trường học;
+ Kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ và cách sử dụng các phương tiện
chữa cháy ban đầu;
+ Hướng dẫn xử lý và chữa cháy trong loại hình cơ sở trường học;
+ Hướng dẫn các đường, lối thoát nạn cho các em học sinh khi có tai nạn,
sự cố xảy ra;
+ Hướng dẫn thao tác sử dụng một số phương tiện chữa cháy thường được
trang bị, cùng các phương pháp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
g) Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDTrH-GDTX

- Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, nội dung tập huấn, chuẩn bị tài
liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt tập huấn.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ
chức chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động ngoại khoá tại các nhà
trường.
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- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền
công tác PCCC, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện của các
đơn vị.
2. Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bám sát
nội dung kế hoạch truyên truyền phổ biến công tác PCCC, cụ thể hoá các nhiệm
vụ để thực hiện tại đơn vị. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH trên
địa bàn lựa chọn hình thức tổ chức ngoại khoá, tuyên truyền đảm bảo phù hợp,
hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác phòng cháy chữa
cháy trong trường học. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Báo cáo việc thực hiện tại các đơn vị gửi về phòng GDTrH&GDTX, Sở
Giáo dục và Đào tạo qua email: phonggdtrh.sosonla.@moet.edu.vn và bản cứng
có xác nhận của thủ trưởng đơn vị trước ngày 15/5 hằng năm. Trong quá trình
triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở GDĐT (qua
phòng GDTrH&GDTX) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các phòng thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trường TH-THCS-THPT Chu Văn An;
- Lưu: VT, GDTrH&GDTX.Linh.60b.
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