ây là xut ca B Giáo dc và ào to ti d tho Thông t quy nh vic lng ghép kin thc và k nng v phòng cháy,
cha cháy, cu nn, cu h vào chng trình ging dy, hot ng giáo dc trong các c s giáo dc.
V thi lng giáo dc kin thc và k nng v phòng cháy, cha cháy, cu nn, cu h, d tho nêu rõ:
i vi giáo dc mm non: Thi lng thc hin m bo hp lý, không áp t, khiên cng, phù hp vi c im la tui ca tr.
i vi giáo dc ph thông: Hc sinh tiu hc, mi lp 05 tit/nm hc (01 bui); Hc sinh trung hc c s mi lp 10 tit/nm
hc (02 bui); Hc sinh trung hc ph thông và hc viên trung tâm giáo dc thng xuyên, mi lp 15 tit/nm hc
(03 bui).
i vi sinh viên các c s giáo dc i hc: Thi lng thc hin m bo hp lý phù hp vi k hoch ào to hng nm, bo m t
chc ti thiu 04 bui/khóa hc (05 tit hc/ mt bui).
Phng pháp giáo dc: i vi giáo dc mm non là lng ghép thông qua các hot ng nuôi dng, chm sóc, giáo
dc tr hng ngày;
i vi giáo dc ph thông: Lng ghép trong ni dung các bài hc ca môn hc trong chng trình giáo dc chính
khóa. Thông qua các hot ng tri nghim, hot ng tri nghim - Hng nghip, hot ng giáo dc k nng sng và
trong các hot ng sinh hot câu lc b, sinh hot hè.
i vi giáo dc i hc: Lng ghép trong các môn hc chính khóa, các hot ng ngoi khóa. Phi hp vi các n v có
chc nng t chc hot ng ào to, thc hành phù hp vi ni dung chng trình ào to ca các nhà trng.
Yêu cu cn t c i vi hc sinh là: Bit c các k nng thoát nn c bn khi xy ra cháy, n; s dng c bình cha cháy
xách tay và thit b cha cháy thông thng (hoàn thành vic thc hành các k nng phòng cháy, cha cháy vi
thit b mô hình); Bit mt s k nng c bn tìm kim nn nhân, cu ngi b nn, s cp cu ngi b nn khi xy ra cháy, n
và các tai nn, s c; bit s dng bình cha cháy xách tay và thit b cha cháy thông thng…
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

