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KẾ HOẠCH 
V/v quán triệt các phương án phòng, chống thiên tai trong tình hình 

 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

 

         Thực hiện công văn số 765/SGDĐT-VP, ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động các phương án phòng, chống thiên tai(PCTT) 

trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nay nhà trường quán triệt đến 

các cá nhân, bộ phận có liên quan một số nội dung về chống thiên tai trong tình 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như sau: 

           1. Cán Bộ, Giáo viên, Nhân viên, Học sinh và người lao động(CB, GV, NV, 

HS, NLĐ) trong toàn trường nâng cao nhận thức về công tác PCTT thông qua các 

văn bản qui định của pháp luật: Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH, ngày 

15/7/2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam -Luật phòng chống thiên tai; 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của chính phủ về qui định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật PCCC; Nghị định 160/2018/NĐ-CP, ngày 29/01/2018 về hướng dẫn 

phòng chống thiên tai; công văn số 299/SGDĐT-VP, ngày 02/3/2021 của Sở giáo 

Dục và Đào tạo Đăk Lăk về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; công văn 765/SGDĐT-VP, ngày 31/5/2021 của Sở giáo Dục và Đào 

tạo Đăk Lăk về việc chủ động các phương án phòng, chống thiên tai(PCTT) trong 

tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.   

           2. Bộ phận phụ trách Cơ sở Vật chất (CSVC) của nhà trường tham mưu triển 

khai kịp thời kế hoạch phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), 

tham mưu trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ đảm bảo số lượng, chất 

lượng theo yêu cầu, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa tối đa các vụ 

cháy nổ có thể xảy ra, kiểm tra các hệ thống cung cấp nước, máy bơm kịp thời ứng 

phó khi có cháy nổ xảy ra, là đầu mối chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát 

PCCC và CNCH của địa phương trong việc tập huấn công tác PCCC, CNCH tại 

đơn vị. 

          - Chủ động kiểm tra toàn bộ CSVC, tham mưu sửa chữa bổ sung CSVC hư 

hỏng đề phòng gãy đổ, mưa bảo, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa bảo đến việc 

học tập, thi cử của Học sinh( Đặc biệt là kì thi TN THPT năm 2021). Tham mưu 

thành lập đội ứng phó kịp thời khi có tình huống bất lợi do thiên tai gây ra. 



          - Các Bộ phận Thư viện, Văn Thư lưu trữ, bộ phận Pho to đề kiểm tra, tài liệu 

học tập….đặc biệt chú ý công tác phòng chống cháy nổ, thường kiểm tra nguồn 

điện, các thiết bị điện đảm bảo an toàn tuyệt đối không xảy ra cháy nổ. 

          3. Chuyên môn nhà trường tham mưu và triển khai kế hoạch lồng ghép đưa 

nội dung tuyên truyền về công tác PCCC, CNCH vào nội dung ngoại khóa của đơn 

vị. 

          4. Bộ phận phụ trách cây xanh thường xuyên kiểm tra, tham mưu cắt tỉa, di 

dời kịp thời cây xanh trong nhà trường, nhất là đối với hệ thống cây cao, có vị trí 

sát các dãy phòng học, chủ động đề xuất xử lí cành lá khô rơi rụng gây cản trỡ bất 

lợi cho các hoạt động của nhà trường. 

         5. Trong tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, khó lường, đề nghị Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch, bộ phận Y tế nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm bắt 

tình hình, phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương trong việc rà soát, cập nhật 

các phương án phòng chống dịch, tham mưu các phương án sơ tán, cách li khi có 

yêu cầu… 

          6. Bộ phận tin học của nhà trường tham mưu và thực hiện các phương án kết 

nối nhằm phục vụ công tác chỉ đạo trực tuyến nói chung trên các mạng xã hội 

facebook, viber, zalo….nhằm triển khai chỉ đạo kịp thời, hiệu quả đối với việc điều 

hành ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường cũng như việc trao đổi 

thông tin với Ban chỉ huy PCTT, CNCH, dịch bệnh các cấp ở địa phương./. 

         Trên đây là kế hoạch quán triệt các phương án phòng, chống thiên tai trong tình 

hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đề nghị các cá nhân, bộ phận có liên quan 

nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
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