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KẾ HOẠCH  

Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

năm học 2018 - 2019 

Thực hiện công văn số: 2209/SGDĐT – VP ngày 02/11/2018 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đăk Nông về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Trường THPT Phan Đình 

Phùng xây dựng kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm học 

2018-2019 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1.Mục đích 

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng; các văn bản pháp luật của nhà nước và Bộ Công an về công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và công tác xây dựng phong trào “Toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy”. 

Nâng cao hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của đơn vị, huy động sức mạnh 

tổng hợp tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm phòng ngừa, ngăn 

chặn các vụ cháy nổ. Góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và tạo sự an 

toàn cho học sinh khi đến trường. 

 Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, đoàn 

viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, 

nghĩa vụ của công dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Yêu cầu 

Huy động sức mạnh  tổng hợp, lấy phòng ngừa là chính; tích cực chủ động 

phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. 

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có 

cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. Mọi hoạt động phòng cháy, chữa cháy 

trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng phương tiện và lực lượng tại chổ. 

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức trong xã hội. 

Người đứng đầu tổ chức trường học phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

và chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy, chữa cháy ở đơn vị mình. Mỗi cán bộ, 

công nhân viên chức, giáo viên, học sinh tự giác thực hiện, đồng thời chủ động tuyên 

truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân 

phòng cháy, chữa cháy.  



Quán triệt phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ 

huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Gắn kết chặt chẽ với các phong trào do Đảng, nhà nước, 

các cơ quan đơn vị, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức phát động.  

 II. Nội dung trọng tâm và chỉ tiêu trong năm học  

 1. Nội dung trọng tâm 

 Thường xuyên tuyên truyền nội dung an toàn về phòng cháy, chữa cháy vào 

chương trình ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, nhằm tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, 

học sinh, công nhân viên kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy ngay tại trường 

học. Đầu năm học, nhà trường lập kế hoạch xây dựng ngay mô hình “trường học an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy”. Đặc biệt, tuyên truyển trong cán bộ giáo viên và học 

sinh nhà trường tích cực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 hàng 

năm.   

Phổ biến Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 

ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng 

cháy, chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP. 

Xây dựng nhà trường “An toàn về an ninh trật tự” trong đó có tiêu chí về phòng 

cháy, chữa cháy theo tinh thần Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ 

Công an. 

Thực hiện tốt các chương trình liên tịch; quy chế, kế hoạch phối hợp với các cơ 

quan đơn vị, chính quyền tại địa phương. 

Thành lập ban chỉ đạo, và đội phòng cháy, chữa cháy để chỉ đạo công tác, thực 

hiện và xây dựng phong trào. 

2. Chỉ tiêu thực hiện trong năm học: 

 - Công tác PCCC được tuyên truyền giáo dục phổ biến sâu rộng đến từng học 

sinh, từng lớp và toàn bộ CBGV. Đảm bảo 100% CBGV và học sinh cam kết thực 

hiện tốt kế hoạch PCCC. 

 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác PCCC đúng theo tinh thần của các 

công văn chỉ thị cấp trên đề ra. 

- Trong năm học đảm bảo 100% không để xảy ra hiện tượng cháy, nổ hoặc có 

cháy nổ xảy ra trong nhà trường.   

 III. Tổ chức thực hiện 

1. Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo. 

2. Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch trong toàn đơn vị: thông qua các cuộc họp 

liên tịch, hội đồng thi đua, hội đồng trường, các giờ chào cờ, niêm yết công khai, đưa 

lên website nhà trường. Kiện toàn đội Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của 

đơn vị. Thường xuyên phân công lớp trực tuần làm tốt công tác vệ sinh trường lớp. 

Thu dọn các phế liệu, rác thải đổ đúng nơi qui định. Tổ chức cho học sinh cam kết 

không để xảy ra các hiện tượng cháy, nổ trong và ngoài trường. Thông qua các giờ học 



chính khoá, các tiết học thực hành giáo viên lồng ghép giáo dục ý thức về phòng 

chống, cháy nổ, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC tại chỗ 

và ý thức sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. 

3. Tổ bảo vệ thực hiện các nhiệm vụ sau: Rà soát, kiểm tra các phương tiện, 

công cụ PCCC đã có tại đơn vị, có kế hoạch sữa chữa, bảo trì,... Sắp xếp hợp lý các 

dụng cụ dễ cháy nổ đúng quy cách, gọn gàng, đảm bảo an toàn, dễ vận chuyển, dễ 

phòng chữa khi tình huống cháy xảy ra.  Tham gia các đợt tập huấn của công an PCCC 

tổ chức hàng năm.  

 Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu 

nạn, cứu hộ của trường THPT Phan Đình Phùng đề nghị các cá nhân, bộ phận liên 

quan nghiêm túc thực hiện 

 

Nơi nhận: 
- HT; 

- 2 PHT; 

- Treo thông báo 

- Website nhà trường ; 

- Lưu: VT. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

năm học 2018 - 2019 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG 

 

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Khoản 1 Điều 

19 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện công văn số: 2209/SGDĐT – VP ngày 02/11/2018 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đăk Nông về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ; 

Theo đề nghị của ông phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 

học 2018 – 2019 bao gồm  các Ông (Bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Ban công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm 

thực hiện những nội dung theo kế hoạch ...../KH-PĐP ngày 12/11/2018 của trường 

THPT Phan Đình. 

Điều 3. Các Ông (bà) Lãnh đạo nhà trường, Tổ trưởng văn phòng, Kế toán – tài 

vụ, và các Ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
   

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT. 
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Đăk Song, ngày    tháng 10 năm 2018 



 

 

Danh sách Ban chỉ đạo PCCC, CNCH năm học 2018 – 2019 

(kèm theo Quyết định số:...../QĐ – PĐP ngày 12/11/2018 của Hiệu trưởng trường THPT 

Phan Đình Phùng) 

STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ trong ban Ghi chú 

1 Mai Trần Anh Hiệu trưởng Trưởng ban  

2 Trần Văn Hiển Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban  

3 Ngô Cự Quí Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban  

4 Lê Văn Lương CT công đoàn Ủy viên  

5 Lê Hữu Hùng Bí thư Đoàn trường Ủy viên  

6 Lê Quốc Hạnh Bảo vệ Ủy viên  

7 Nguyễn Nhật Võ Bảo vệ Ủy viên  

Danh sách trên gồm có 07 (bãy) người. 


