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KẾ HOẠCH 
Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn  

 

         Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Thực hiện thông tư 06/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 v/v hướng dẫn trang bị 

kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cức hộ cho học sinh trong các cơ 

sở giáo dục. 

Thực hiện chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo lâm đồng. Về việc tăng cường 

công tác phòng cháy, chữa cháy trong đơn vị trường học. 

Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ trong nhà trường, trường 

THPT Hoàng Hoa thám xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rộng rãi Luật Phòng cháy 

và chữa cháy. Cảnh báo tình hình cháy nổ để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng 

các hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

- Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, 

nổ gây ra trong nhà trường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định 

về an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

- Nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, sẵn 

sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. 

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 

79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy; Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/nđ-cp ngày 31/7/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 



Tuyên truyền, nhắc nhở toàn thể CB, GV, NV và học sinh thực hiện tốt các quy 

định về PCCC đã ban hành, qua đó nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của CB-

GV-CNV và học sinh đối với công tác PCCC. 

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy bằng băng 

rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh phản ánh các hoạt động về công tác PCCC. 

2. Công tác kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy 
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong 

nhà trường. 

- Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để bảo vệ, tăng cường công 

tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ. 

- Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong 

công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đề ra biện pháp khắc phục và hoàn 

chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy. 

- Nghiêm túc chấp hành các qui định về phòng chống cháy nổ. Xây dựng 

phương án chữa cháy, trang bị đủ những phương tiện phòng cháy chữa cháy theo qui 

định, bố trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy như: dãy phòng học, 

Thư viện, Thiết bị, cầu thang. Tổ chức cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập 

cách sử dụng và biết sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy. 

- Sắp xếp hệ thống tủ, bàn, máy tính, hồ sơ lưu và các thiết bị khác trong văn 

phòng, phòng làm việc, phòng học, phòng bộ môn,…khoa học, gọn gàng để hạn chế 

thiệt hại khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong nhà trường (đường dây, 

hệ thống đèn, quạt…). Trang bị thiết bị an toàn điện ở các lớp học, phòng làm việc. 

            - Thường xuyên kiểm tra vệ sinh khuôn viên trường, kiểm tra việc xử lí rác 

sau mỗi buổi học. 

3. Xây dựng và củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ 

- Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực 

lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả cao nhất. 

- Xây dựng lực lượng PCCC tại nhà trường. 

- Phối hợp Công an triển khai nghiệp vụ PCCC cho CBGVNV và học sinh. 

- Chủ động quản lý tốt nguồn điện hoạt động của nhà trường. 

-   y dựng phương án PCCC tại chỗ. Lắp đ t nguồn nước hợp l  lập kế hoạch 

mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy,b nh cứu hóa. 

4. Về trang thiết bị phục vụ cho PCCC 

- Trang bị hệ thống PCCC dung quy định đối với cơ  quan trường học ( có máy 

bơm nước PCCC được cho vận hành kiểm tra định ký; có gắn bình CO2 , tiêu lệnh, 

nội quy PCCC ở vị trí thuận tiện, dễ thấy …) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
1. Thành lập Đội tự vệ, PCCC, Đội PCCC xây dựng kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. (Đội PCCC gồm có 17 người) 

2. Đội PCCC có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện  uy định PCCC 

của CB, GV, NV và học sinh. Tuy n truyền công tác phòng cháy chữa cháy, tập huấn 

cứu nạn trong các buổi hoạt động ngoài giờ l n lớp, hoạt động ngoại khóa cho học 

sinh và cán bộ, giáo vi n nhà trường. 

3. CB, GV, NV và học sinh thực hiện nghiêm túc Quy định về PCCC: 



- CB, GV, NV ở phòng nào phụ trách phòng đó, luôn chủ động kiểm tra nguồn 

điện khi sử dụng và hết giờ làm việc phải cúp cầu dao điện. 

- Đối với phòng  ội đồng, phòng chức năng, y u cầu nh n vi n bảo vệ, giáo 

vi n phụ trách các phòng, giáo vi n trực ban có nhiệm vụ kiểm tra nguồn điện, cúp 

cầu dao điện khi ra khỏi phòng; nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ kiểm tra lại nguồn 

điện khi hết giờ làm việc, giờ học của học sinh, báo cáo cho  iệu trưởng những lớp 

học không chấp hành đ ng quy định để có biện pháp nhắc nhở. 

- Đối với các phòng học giáo viên chủ nhiệm phân công học sinh cắt cầu dao 

điện sau khi ra về và khi không sử dụng phòng học. 

- Khi phát hiện cháy mọi thành viên của nhà trường phải có trách nhiệm chữa cháy 

theo dung tiêu lệnh và quy định  về PCCC. Thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn 

nhanh chóng,  kịp thời đảm bảo t nh mạng và tài sản cơ quan. Đồng thời báo ngay cho số 

điện thoại: T.Trung: di động: 0911257698; T.Phi: 0982246910; T.Quang DĐ: 

0985426963; BV Anh: 0946044719; BV Thọ: 0975753559. 

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra biện pháp an toàn phòng cháy, 

chữa cháy mọi thành viên trường THPT Hoàng Hoa Thám nêu cao tinh thần trách 

nhiệm PCCC nhằm ngăn ngừa , hạn chế thấp nhất mọi nguyên nhân gây cháy, đảm 

bảo an toàn PCCC trong  nhà trường./. 

 
Nơi nhận: 

- BGH( chỉ đạo t/h); 

- Thông báo( thực hiện); 

- Lưu VT.                                                                    

HIỆU TRƯỞNG 
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