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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 

 
 

  Thực hiện Kế hoạch s  201/KH-SGDĐT ngày 28/01/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) Nha Trang ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa 

cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2021 với những nội dung sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo và học sinh 

trong toàn ngành về công tác phòng ngừa cháy, nổ; phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của đơn vị trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện t t công tác PCCC và CNCH tại đơn vị. Hạn 

chế đến mức thấp nhất s  vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự c , tai nạn gây ra tại các 

đơn vị.  

 2. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ph  biến kiến thức, pháp luật 

về PCCC và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.  

 3. Nhiệm vụ PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên; tất cả các hoạt động PCCC và CNCH trước hết phải giải quyết 

bằng lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ.  

 4. Việc triển khai phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo đúng chức 

năng và phân công nhiệm vụ của kế hoạch này. Chấp hành chế độ thông tin, báo 

cáo về công tác PCCC và CNCH theo quy định. Phát huy trách nhiệm của người 

đứng đầu các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác 

PCCC và CNCH.  

 II. NỘI DUNG CÔNG TÁC  

 1. Công tác tham mưu, triển khai về PCCC và CNCH  

 - Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một 

s  điều của Luật PCCC và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các 

chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Qu c hội, Bộ Công an về công tác PCCC 

và CNCH.  
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 - Triển khai Nghị định s  136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa 

đổi, bổ sung một s  điều của Luật PCCC và các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công 

an về hướng dẫn, thi hành Nghị định s  136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

 `- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác tại kế hoạch 

này và các chương trình, kể hoạch đã ban hành trước đây, gồm:  

 + Kế hoạch s  03-KH/TU ngày 20/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

triển khai thực hiện Chỉ thị s  47-CT/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với công tác PCCC (Chỉ thị sổ 47-CT/TW) và 

Quyết định s  316/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị s  47-CT/TW. Triển khai kết luận của 

Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị s  47-CT/TW về tăng cường 

công tác PCCC trong tình hình mới.  

 + Kế hoạch s  7089/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết của Qu c hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy.  

 - Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án, kế hoạch bảo 

đảm an toàn PCCC và CNCH các hoạt động, sự kiện diễn ra tại đơn vị.  

 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền th ng lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân 

PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021).  

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, th ng kê định kỳ, đột xuất, vụ việc 

theo quy định.  

 2. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về 

PCCC và CNCH; xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH  

 - Tổ chức kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ huy PCCC và CNCH 

của đơn vị. Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ huy; phân công, 

phân cấp trách nhiệm để Ban Chỉ huy đi vào thực chất, phát huy sức mạnh tổng 

hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và học sinh trong công tác 

PCCC và CNCH tại đơn vị.  

 - Tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện công tác xây dựng phong 

trào toàn dân PCCC trên địa bàn toàn tỉnh (04/10/2001 - 04/10/2021). Tổ chức 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, 

tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.  

 - Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch s  4014/KH-UBND ngày 15/5/2017 

của UBND tỉnh Khánh Hòa về tuyên truyền, phổ biển kiến thức pháp luật về 
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PCCC và CNCH và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2017 - 2021. Tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong việc thực hiện Kế hoạch s  4014/KH-UBND của UBND tỉnh.  

 - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC 

và CNCH và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH tại đơn vị giai đoạn 

2021 - 2026.  

 - Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH và huấn luyện, 

bồi dưỡng nghiệp vụ, đánh giá, phân loại lực lượng PCCC cơ sở. Thường xuyên 

xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác PCCC và 

CNCH trên website của đơn vị.  

 - Tham gia và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, trang bị 

phương tiện cho đội PCCC cơ sở theo quy định. Tổ chức kiện toàn về mặt tổ chức 

và nâng cao năng lực hoạt động của Đội PCCC cơ sở để các lực lượng này thực 

hiện t t nhiệm vụ PCCC tại đơn vị. Người đứng đầu đơn vị thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm của mình quy định tại Điều 5 Luật PCCC.  

 - Xây dựng và hoàn thiện các nội dung, lồng ghép kiến thức, kỹ năng về 

PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các 

trường học; tổ chức các sân chơi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh kiến thức và kỹ năng về công tác PCCC và CNCH.  

 3. Công tác kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu và điều tra, xử lý về 

PCCC và CNCH  

 - Tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại 

các trường học; ph i hợp Công an thành ph  thực hiện t t công tác kiểm tra về 

PCCC và CNCH.  

 - Tổ chức t t công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại đơn vị, kịp thời khắc 

phục sơ hở thiếu sót về PCCC và CNCH, hạn chế các nguyên nhân phát sinh 

cháy, nổ. Ph i hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác hướng 

dẫn, phòng ngừa.  

 - Các đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ các công trình thuộc quyền và phạm vi 

quản lý, yêu cầu thực hiện đầy đủ quy trình thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về 

PCCC theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm các kiến nghị của các Đoàn 

Thanh tra, Đoàn kiểm tra về công tác PCCC và CNCH, tổ chức khắc phục dứt 

điểm các sơ hở, thiếu sót về PCCC mà các Đoàn Thanh tra, kiểm tra chỉ ra (nếu 

có).  

 4. Công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động PCCC và 

CNCH  
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 - Tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai áp dụng thực hiện 

việc lắp đặt các trang thiết bị, hệ th ng cảnh báo cháy nhanh theo quy định của 

pháp luật.  

 - Tiếp tục từng bước nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh 

vực PCCC và CNCH.  

 5. Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện phục vụ chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ  

 - Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực xử lý cháy, nổ, sự c , tai nạn.

 - Thường xuyên diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. Tại các đơn vị tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

 - Tích cực tham gia Hội thao chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các cấp tổ 

chức.  

 - Có kế hoạch điều tra, rà soát, th ng kê phân loại và đề xuất giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc về nguồn nước chữa cháy của đơn vị.  

 6. Việc bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác PCCC và CNCH  

 Các đơn vị phải bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác PCCC và CNCH 

năm 2021 (tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; diễn tập, thực tập 

phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; mua 

sắm trang thiết bị phương tiện PCCC và CNCH; thẩm duyệt, nghiệm thu các 

hạng mục, công trình) và dự trù kinh phí cho các năm tiếp theo.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo  

 - Xây dựng kế hoạch PCCC và CNCH và hướng dẫn triển khai thực hiện 

các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; thực hiện t t việc chỉ đạo các trường lồng 

ghép kiến thức PCCC và CNCH vào trong môn học, trong các hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp. 

 - Xây dựng kế hoạch, lập phương án bảo đảm công tác PCCC&CNCH; tiến 

hành rà soát toàn bộ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác PCCC tại các 

trường học; tham mưu, đề xuất UBND thành ph  và xây dựng phương án trang bị 

thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PCCC và CNCH tại các đơn vị trực 

thuộc.  

 - Ph i hợp phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh tổ chức các lớp 

tập huấn, phổ biến kiến thức PCCC và CNCH phù hợp với trường học; tổ chức 

tập huấn, diễn tập cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công 

tác PCCC và CNCH tại các trường học.  
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 - Chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn Đội PCCC và CNCH tại các đơn vị trực 

thuộc; tổ chức hưởng ứng Tuần lễ qu c gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2021 và 

ngày Toàn dân PCCC (04/10/2021).  

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ về công tác PCCC và CNCH và báo 

cáo kết quả thực hiện định kỳ  06 tháng, năm và báo cáo đột xuất về Sở Giáo dục 

và Đào tạo, UBND thành ph  khi có yêu cầu.  

 3. Các trường trực thuộc  

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; kiện toàn Đội PCCC và CNCH của 

đơn vị; hoàn thiện hồ sơ; lập dự trù kinh phí về công tác PCCC và CNCH năm 

2021 của đơn vị; chỉ đạo việc giảng dạy lồng ghép kiến thức PCCC và CNCH vào 

các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chỉ đạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

 - Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ qu c gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2021 và 

ngày Toàn dân PCCC (04/10/2021).  

 - Cử cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự các lớp tập huấn về công tác 

PCCC và CNCH theo kế hoạch của ngành và các cấp tổ chức.  

 4. Chế độ báo cáo  

 Gửi báo cáo 06 tháng (trước ngày 05/06/2021) và báo cáo năm (trước ngày 

05/12/2021) của đơn vị về Phòng GDĐT.  

Trên đây là Kế hoạch PCCC và CNCH năm 2021 của Phòng GDĐT Nha 

Trang. Các tổ chuyên môn của Phòng GDĐT, các trường trực thuộc có trách 

nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 

          
- UBND thành ph  (VBĐT); 

- Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (CATP); 

- Các trường trực thuộc (VBĐT); 

- Cổng TTĐT phòng GDĐT; 

- Lưu  VT, Nguyên. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trần Nguyên Lập 
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