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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường công tác phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thu 
gom xử lý hóa chất trong các cơ sở 

giáo dục

#DiaDiemNgayBanHanh

             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GDĐT 
về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 
467/BGDĐT-CTHSSV ngày 20/02/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực 
hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả 
thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Công văn số 
5598/UBND-NCKS ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc 
triển khai thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy theo Công điện số 
683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 
687/BGDĐT-CTHSSV ngày 26/02/2016, Công văn số 498/BGDĐT-CTHSSV 
ngày 07/02/2014 của Bộ GDĐT về việc quản lý, thu gom và tiêu hủy hoá chất hết 
hạn sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục và cung 
ứng thiết bị, hoá chất thí nghiệm tại các trường học; Công văn số 2009/SGDĐT-
HSSVPC ngày 22/9/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tăng 
cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thu gom xử lý hóa chất 
trong các cơ sở giáo dục;

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc 
triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Thực hiện hiệu quả các nội dung, phương pháp, hình thức triển khai việc 
trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho học sinh  
sinh viên; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục phù hợp với 
tình hình địa phương, đơn vị theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT 
ngày 11/5/2022 của Bộ GDĐT. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; về tác hại của hóa chất khi thải ra môi trường gây 
nguy cơ cháy nổ... Tổ chức các hoạt động bổ trợ, diễn tập về phòng cháy chữa 
cháy: Đối với trẻ em mầm non bảo đảm tối thiểu 01 buổi/năm học; đối với học sinh 
phổ thông bảo đảm tối thiểu 02 buổi/ năm học. 

3. Để giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ do tác hại của hóa chất khi thải ra 
môi trường gây ra, đảm bảo tốt hơn công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường 
học, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị tiến hành rà soát đối chiếu danh 
mục hoá chất và TBDH của nhà trường hiện có với danh mục TBDH tối thiểu của 
cấp học do Bộ GDĐT ban hành; lập bảng thống kê về hoá chất, thiết bị cần tiêu 
hủy và  mua sắm bổ sung (theo mẫu gửi kèm) gửi về Phòng GDĐT bằng văn bản 
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có dấu đỏ trước ngày 01/11/2022 (Cấp THCS ban hành kèm theo Thông tư số 
38/2021/TT BGDĐT ngày 30/12/2021); báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong 
báo cáo sơ kết nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh học kỳ I năm học 
2022-2023. 

Kinh phí tiêu hủy và mua sắm thiết bị hóa chất đơn vị chi trả từ nguồn chi 
hoạt động thường xuyên (Phòng GDĐT gửi kèm theo bảng báo giá tiêu hủy và mua 
sắm thiết bị hóa chất bổ sung do Sở GDĐT cung cấp để các đơn vị tham khảo, 
thuận lợi cho việc cân đối tài chính của đơn vị).

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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