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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
Thực hiện Công văn số 1940/SGDĐT ngày 29/12/1017 của Sở GDĐT về
việc phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT) và pháo nổ trong nhà trường; Công văn số 1372/UBND-CA ngày
27/12/2017 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc phối hợp đảm bảo ANTT trước,
trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường
thực hiện một số nội dung sau:
I. Phòng ngừa vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo nổ trong
nhà trường
1. Tiếp tục phổ biến rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh
và học sinh về nội dung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 của Thủ
Tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số
392/UBND-NC ngày 01/12/2017 của UBND Tỉnh về việc kiểm tra, vận động, thu
hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công
cụ hỗ trợ, pháo.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các
quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời, đồ
chơi nguy hiểm bị cấm, công tác phòng cháy chữa cháy. Đưa tin, tuyên truyền các
quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời, đồ chơi
nguy hiểm bị cấm và các quy định về phòng cháy, chữa cháy; nêu gương người tốt,
việc tốt trong quá trình thực hiện.
3. Tổ chức cho cán bộ, công chức, học sinh kí cam kết không sản xuất, vận
chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ
hỗ trợ, pháo, đèn trời và đồ chơi nguy hiểm bị cấm (hoàn thành trước ngày
15/01/2018).
Chủ động làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô, kiểm
tra lại các phương án, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy; phân
công bảo vệ thường trực 24/24, nhất là trong những ngày nghỉ Lễ, Tết để bảo vệ an
toàn tuyệt đối trường học, không để trộm cắp, cháy, nổ xảy ra.
4. Phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và phụ huynh
trong việc quản lý học sinh. Thường xuyên nắm bắt diễn biến, tình hình học sinh,
nhất là những học sinh có biểu hiện nghi vấn sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng
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trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời và
đồ chơi nguy hiểm bị cấm, từ đó phối hợp với cơ quan Công an tổ chức vận động,
giáo dục ngăn chặn các hành vi vi phạm. Chủ động ngăn tình hình xung quanh khu
vực trường học, thông báo cho cơ quan Công an những đối tượng nghi vấn buôn
bán pháo cho học sinh.
5. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, giáo viên và
học sinh có hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời;
đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên; bình xét thi đua khen thưởng
cuối năm học 2017-2018.
II. Phối hợp đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu
Tuất 2018
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 222/PGDĐT ngày 22/12/2017
của phòng GD&ĐT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT trước, trong
và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của
Chính phủ về quản lý thuốc pháo, pháo các loại; quản lí sản xuất, xuất khẩu, nhập
khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoa và thuốc pháo hoa cho
CBGV và học sinh. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng, buôn bán các loại pháo nổ,
đèn trời và các trò chơi nguy hiểm bị Pháp Luật cấm; Tiếp tục quán triệt, tổ chức
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.
3. Tổ chức đợt sinh hoạt cao điểm để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định trường học và địa
phương nơi cư trú. Tuyệt đối không để bị kích động tham gia tụ tập đông người
làm mất ANTT. Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý vũ khí,
vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ. Nghiêm cấm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng
trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, đèn trời, các hành vi buôn
lậu, gian lận thương mại, mất an toàn vệ sinh thực phẩm,...
4. Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực
hiện nghiêm các quy định về An ninh trật tự, An toàn giao thông, phòng chống
cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy,…Tăng
cường bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ
quốc, làm tốt công tác phát hiện và tố giác tội phạm.
5. Phân công cán bộ quản lý, giáo viên theo dõi, nắm bắt việc thực hiện của
học sinh theo địa bàn tổ dân phố, thôn.
6. Xây dựng kế hoạch bảo vệ, phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên, bảo vệ trực trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán nghiêm túc 24/24 giờ (có
biên bản bàn giao ca trực), đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, CSVC, trang thiết
bị dạy học (tập trung máy tính, máy chiếu, TV, các thiết bị có giá trị... đến chỗ an
toàn nhất). Niêm yết danh sách người trực tại văn phòng nhà trường. Phối hợp với
2

chính quyền, công an phường, xã, Ban ATGT thị xã để xử lý kịp thời khi có vụ
việc xảy ra.
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm
túc. Đơn vị nào để xảy ra tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm và Luật Phòng cháy, chữa
cháy và công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất
2018 mà không phát hiện, xử lý kịp thời thì Hiệu trường đơn vị đó phải chịu trách
nhiệm. Nếu có vấn đề gì xảy ra ngoài thẩm quyền, các trường báo cho lãnh đạo
Phòng GD&ĐT theo số điện thoại: 0904 732 919; 0966 489 989; 0978 872 468./.
Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo Phòng;
- Website Ngành;
- Lưu VT.

(Đã kí)

Nguyễn Trí Anh
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