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KInh gri: 
- Phông Thucing mai  và Cong nghip Vit Nam; 
- Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh Lai Châu; 
- Các si, ban, ngành, doàn th tinh; 
- Dài Phát thanh - Truyn hInh Lai Châu; 
- Báo Lai Châu; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành ph 
- Hip hi doanh nghip tinh Lai Châu;' 
- Chü h gia dmnh, chü h san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh; - 
- To chirc, doanh nghip và cá nhân có lien quan. 

Thirc hin Cong van s 2365/UBND-TH ngày 09/8/202 1 cüa Uy ban nhân 

dan tinh Lai Châu v vic xây dixng vAn bàn quy pham pháp 1utt, Cong an tinh 

Lai Châu tham mu'u xây dirng dir tháo T trInh và dir thào "Quylt djnh quy 

a'jnli v an toàn phông chdy chü'a c/thy di vó'i nhà ó riêng lé và nhà d ó kIt 

hop san xut, k/nh doani, trên dja bàn tmnh Lai Chàu". 

D có ca s xây dimg, hoân thin vAn bàn quy phm pháp 1ut dam bão v 

ni dung và tin d d ra, Cong an tinh d nghj Phông Thuong mi và Cong 

nghip Vit Nam, Uy ban Mt trn To quôc Vit Narn tinh Lai Chãu, các si, 

ban, ngành, doàn th tinh, Üy ban nhân dan các huyn, thành ph& FIip hi 

doanh nghip tinh Lai Châu, chü h gia dinh, chñ h san xut, kinh doanh trên 

dla bàn tinh, các t chrc, doanh nghip, cá nhân có lien quan tharn gia dóng gop 

kiên vào dir thào Tô trInh và dir thào Quyt djnh nêu trên (co dir tháo Ta trInh 

và dy' tháo Quyé't d/nh gü'i kern). 

Cong an tinh d ngh: 

1. VAn phông Uy ban nhân dan tinh phi hgp dAng tài h s dir thâo 

Quyt djnh nêu trên len rnic "LAY KIEN yE DI)' THAO VAN BÀN QUY 

PHIM PHAP LUST"  Cong thông tin din t'r tinh Lai Châu d t chc, cá nhân 

theo dOi, tham gia dóng gop kin. 

2. Dài Phát thanh - Truyên hinh Lai Châu, Báo Lai Châu. ph& h9p phát 

song, dAng tãi ni dung dir thào Quyêt djnh trCn truyn hInh, truyn thanh, báo 

da phu'ang d t chirc, cá nhân nrn và tham gia dOng gop kin. 





Noi nkmn: 
- UBND tinh; báo 
- Die Giám doe CAT; cáo 
- Nhi.r kInh gCri; 
- Lixu: VT, PCO7. 
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3. lily ban nhân dan các huyn, thành ph phi hçip trin khai h si dr 

tháo Quyt djnh nêu trén dn các cc quan, dun vj, lily ban nhân dan cap xã thuc 

phm vi quán 1 d 1.y kin tham gia; dàng tái, tuyên truyn, phát thanh cong 
khai ni dung dir thão Quyt djnh tai dja phi.rcmg d t chüc, cá nhân theo dôi và 

tham gia dóng gop kin. 

Theo quy djnh, Cong an tinh Lai Châu dâ dàng tái cong khai ho sci dir 

tháo Quyt djnh nêu trên len Trang thông tin din tir cüa Cong an tinh, dja chi 

truy cap: https://congan.laichau.gov.vn  => Tham gia j kiln d các t chñc, cá 

nhân theo dôi và tham gia dóng gop kin. 

MQi kin tham gia d nghj gi:ri v Cong an tinh Lai Châu (qua Phông 
Cânh sat ccc và CNCH) trwóc ngãy 30/9/2021 d tp hçip, báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh. 

Cong an tinh Lai Châu r.t mong ducic sir quan tam, phi hçp, tham gia dóng 
gop kin cüa các Qu cu quan, dun v, t chüc, doanh nghip và cá nhân./. 





BO CONG AN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG AN TINH LAI CHAU Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

So: /TTr-CAT-PCO7 Lai Cháu, ngày tháng nãm 2021 

DII THAO 

Th TR!NH 
Dir thão Quyt djnh quy d!nh  v an toàn 

phông cháy chfra cháy di vó'i nhà & riêng lé và nhà & 
kt hçrp san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Lai Châu 

KInh gi'ri: Uy ban nhân dan tinh Lai Châu. 

Can cr quy djnh cüa Lut T chirc Chinh quyn dja phiiong ngày 
19/6/2015; Lut si1ra di, b sung mt s diu cüa Lut T chirc ChInh phü và 
Lu.t T chrc chInh quyn dja phucing ngày 22/11/2019; Lut Ban hành van bàn 
quy phm pháp 1ut ngày 22/6/2015; Lut sira di, b sung mt s diu cña Lut 
Ban hânh van bàn quy phm pháp 1ut ngày 18/6/2020; Lut Phông cháy và 
Chcra cháy (PCCC) ngày 29/6/2001; Lut sfra di, b sung mt s diu cüa Lut 
PCCC ngày 22/11/2013; Can cü Nghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 
cüa Chinh phü quy djnh chi ti& mt s diu và bin pháp thi hành Lust  Ban 
hành van bàn quy phm pháp 1ut; Ngh djnh s 1 54/2020/ND-CP ngày 
3 1/12/2020 cüa ChInh phü süa di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh 
s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt mt so diêu 
và bin pháp thi hành Lutt Ban hành van bàn quy phim pháp luat;  Nghj djnh s 
136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hânh mt 
s diu cüa Lut PCCC và Lut sira di, b sung mt s diu cüa Lut PCCC; 
Quyt djnh 5é 17/2021/QD-UBND ngày ngày 24/5/2021 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Lai Châu v ban hành quy ch xây drng dir thào van bàn quy phm pháp 
1ut trInh hi dng nhân dan tinh và xây dirng, ban hành vAn bàn quy phm pháp 
luât cüa (Jy ban nhân dan tinh; 

Thirc hin Chi thj s 32/CT-TTg ngày 05/12/20 18 cüa Thu tuó'ng ChInh 
phü v tAng cuing cong tác phông cháy, chtra cháy ti khu dan Cu; Quyt djnh 
s 630/QD-TTg ngày 11/5/2020 cüa Thñ tuéing Chinh phU ban hành K hoch 
thrc hin Nghj quyt cUa Quc hi v tip tic hoàn thin, nâng cao hiu 1?c, 
hiu qua thirc hin chInh sách, pháp 1u.t v phông cháy và ch1ra cháy. 

Theo chuc nAng, thim vi dtxgc giao, theo sir phân cong cüa ChU tjch U 
ban nhân dan tinh tai  COng van s 2365/UBND-TH ngày 09/8/2021, COng an 
tinh dA chU trI, ph& hcip vâi các co quan có lien quan t chüc son Quyt dlnh 
quy djnh v an toàn PCCC di vói nhà & riêng lê và nhà d a kt hqp san xut, 
kinh doanh trên dja bàn tinh Lai Châu, ci th nhu sau: 



I. SI)' CAN THIET BAN HANH QUYET DNH 
1. TInh hInh lien quan dn cháy, ni nhà & riêng lé Va nhà & kt hqp 

san xut, kinh doanh 
a) So' lieu thO'ng kê các vy cháy, nd n/là a riêng lé và nhà 0' kIt hçip sOn 

xuá't, kinh doanh trén dja bàn tinh 
Tü näm 2016 dn nay, trên dja bàn tinh Lai Châu ghi nhn 126 V%1 cháy. 

Trong do, xây ra 65 vii cháy cháy nhà dan, nhà d a kt hçrp san xut, kinh 
doanh; chim 51,6% tng s các v11 cháy xày ra trên dja bàn tinh, thit hai  v tài 

san: U'âc tInh khoãng 9,53 t dng. 
Mt s vi cháy nhà a riêng lé, nhà d a k& hçp san xut, kinh doanh din 

hInh trên dia bàn tinh: 
(1) V cháy xây ra vào hi 16 gRi 30 phüt, ngày 10/5/2016 tai  nhà a kt 

hqp ci:ra hang kinh doanh djch v11 karaoke I-Ing Kiu 2, da chi: khu 5A, thj trn 
Than Uyên, huyn Than Uyên, tinh Lai Châu. Thit hai  v tài san uâc tInh 
khoãng 700 triu dng; 01 ngu'ai bj thuong (Anh Phtm Van Huy - Sinh nàm 
1981 là ban  vói chü quán karaoke Hng Kiu 2). 

(2) Vi cháy xáy ra vào hi 15 gR 00 phüt, ngày 08/01/2017 tai  nha Ong 
Ta Van TruO'ng, sinh nãm 1988, dja chi: xã Khng Lao, huyn Phong Th& Thit 
hii v tài san khoâng 1,5 t dng; 01 nguai bj thucmg khi tham gia cru tài san 
(Vq ông Ta Van Truô'ng - ChU nhà). Lc luqng chüa cháy tai  ch dã cU'u duqc 
02 nguai là con cüa gia dInh Ong Ta Van Tnrang, b mc ket trong nhà khi vi 
cháy xày ra, ngôi nhà có 01 16i thoát nan  duy nh.t. 

(3) Vi cháy xày ra vào hi 23 gRv 30 phñt, ngày 08/02/2018 tai  nhà d a kt 
hop kho hang hóa cüa bà Tang Thj Oanh, dja chi: khu 1, thj trân Than Uyên, huyn 
Than Uyên xây ra cháy, lam cháy toan b kho hang có din tIch 115 m2, thit hi ye 
tài san khoâng 400 triu dng và gay thit hai  v tài san cho 04 nhà lien ké. 

(4) V%i cháy xày ra vào hi 06 gia 10 phüt, ngày 29/8/20 18 tai  nhà a k& 
hop san xut chän bong, gi, drn cUa Ong Nguyn Van Din, dja chi: bàn N.m 
Loóng 3, phuông Quyt Thing, TP. Lai Châu. Lam cháy toàn b nhà d a k& 
hop, san xu.t và kho chiira bong, chän thành phm din tIch khoâng 160m2. 
Thit hai  v tài san khoàng trén 500 triu dng. 

(5) Vi cháy xây ra vào hi 20 gia 45 phüt, ngày 17/5/2020 tai  nhà Ong LS' 
Lu Ca, dja chi: Trung tarn xâ Thu Lüm, huyn MuOng Tè, tinh Lai Châu, sau do 
dam cháy dä lan sang hai nha lan cn (02 quán hang tap  hóa). Thit hai  v tài 
san khoâng 1,7 t' dng. 

(6) Vii cháy xãy ra vâo hi 00 gia 10 phüt, ngày 26/6/2020 tai  02 caa 
hang bach hóa 1in k cüa bà Büi Thj Hu (SN 1989) vã bà Nguyn Thj Thoa 
(SN 1992), dja chi: t 26, phthng Dông Phong, TP. Lai Châu, tinh Lai Châu. 
Thit hai  ye tài san khoàng 900 triu dng. 
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(7) Vi cháy xày ra vào hi 04 gR 30 phüt ngày 16/7/2021, tai  dja bàn xã 
Ka Lang, huyn Muing Tè xãy ra 01 vi cháy gian bp 02 gian cüa anh L' L' 
Che, sinh nàm 1974, HKTT: Bàn Lô Ma, xã Ka Lang, huyn Mithng Tè, tinh Lai 
Châu. Nguyen nhân so b ban d.0 duçic xác djnh là do chap din. Thit hi ye 
ngithi: 01 ngui cht (Ba L Ló Nu, Sinh nám: 1931, bj hông và ché't trongquá 
trInh diu trj tgi bnh vin); thit hi v tài San: lfOc tInh khoâng 100 triu dông. 

(8) V cháy vào hi 19 gRv 48 phit ngày 29/7/2021, xày ra cháy ti nhà 
ô k& hop nhà hang an ung Thanh Râu, dja chi: s nhà 189, duing Nguyn 

Htru Th9, t 22, phithng Dông Phong, TP. Lai Châu. Nguyen nhân ban dâu 
duçic xác djnh là do chip din ti phông ngü cüa con chü nhà.Thit hi ye tài 
san: khoãng 350 triu dng. 

(9) Vii cháy xãy ra vào hi 21 giô 30 phñt ngày 07/8/202 1 tii nhà Ong 
Giàng Ca Xa, sinh näm 1953, dja chi: bàn Xà H, xâ Pa U, huyn Muing Tè, 
tinh Lai Châu. Nguyen nhân cháy ban d*u duçic xác djnh do qua trInh sü diing 
bp gas bj h&, dn dn cháy nba. Thit hi v ngithi: 02 ngithi bj bong (chân, 
tay, mt); thit h.i v tài san: 03 nhã g bj cháy hoàn toàn, 03 nhà D an 245 bj 
ãnh hu&ng (02 nba bj cháy toàn b ton xp, tuO'ng xp; 01 nhà bj cháy 2 ton 
xp, 2 vách ti.rO'ng xp). óc tInh thit hi khoãng 500 triu dng. 

b,) Nguyen nhán các vy cháy 

Tr s lieu các vii cháy, n nêu trên, chüng ta cO th th.y tInh hInh cháy, 
n déi vOi nhà & h gia dInh, nba d & kt hçip kinh doanh luôn tim n nguy co 
cháy, n cao, gay hu qua nghiêm trçng v ngu&i và tài san, nguyen nhân chü 
yêu nhu sau: 

- Nhn thirc, thirc chp hành các quy djnh v an toàn PCCC cüa chU h 
gia dinh, chü co s& san xut, kinh doanh trén dja bàn tinh chua thirc sij cao; 
ngithi dan con chü quan, chua quan tam dñng imrc dn cong tác PCCC, thoát 
nn ti h gia dInh, khu vrc san xut, kinh doanh. 

- Mt s tru&ng hop vi phm các quy djnh an toàn trong s& ding din nhu: 
si:r diing day dn din, thit bj tiêu thii din kern chat luçvng; không kim tra, tt 
thi& bj tiêu th din khi không sfr diing; tüy tin câu mc din trong nhà d si:r 
diing, du ni day dan, thit bj din không ding k thut, không dam bão an toàn; 
lap dt them các thit bj tiêu thii din có cOng su.t iOn dn dn qua tâi dix&ng day 
dn din; s0 suit, bt cAn trong vic quãn l, si:r diing ngun 1ira, nguin nhit niur: 
thp hwmg th& cüng, dun nAu, hut thuc, d6t nn, yang ma, han ct kim 1oi, 
không dam bão an toàn v PCCC.... 

- Vic sp xp hang boa d cháy vOi khi Juçmg iOn & khu virc kinh doanh 
tAng 1, trén các 1i di 1i nhung không có 1i thoát n.n d;r phOng, không có giâi 
pháp ngàn cháy lan, chng t,i khói, ip them nbiu lop c1ra, lam ing sAt bão ye dn 
khi có cháy xây ra rAt khó khn cho vic thoát nin cho ngu&i. D.c bit, nu xãy ra 
cháy vào ban dem do không có h thng báo cháy tir dng nên không phát hin ra 
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cháy kjp thii dn dn khi xây ra cháy lói-i rnói phát hin, nin nhân d bj ngt khói 
gay bat tinh và tü vong; h gia dmnh, h san xut, kinh doanh không trang bj dy dü, 
dung quy djnh các phucing tin chta cháy ban du, hoc có trang bj nhtrng thiu v 
so hrçing và không dam bâo ch.t lugng do không ducrc kirn tra bào du'ng djnh ks'; 
chü h và Ca nhân không bitt thao tác, sü diing phiicing tin chüa cháy. 

2. Thi'c trng cong tác PCCC tii nlià ô' riêng lé và nhà d & kt hqp 
san xut, kinh doanh trên dla  bàn tinh 

Qua tMng ké so b trên dja bàn tinh có khoãng trên 102.000 nhà a h gia 
dInh, trong do khoàng trén 7.000 h gia dInh kt hqp san xuât, kinh doanh. 

- Nba d a kt hçrp san xut, kinh doanh chü yu hInh thành, $p trung tai 
các khu virc ni thj, xung quanh chg, các tuyn ph, kinh doanh mua ban các loi 
hang hóa d cháy nhi.r qun áo, giày dép, bong, vài sqi, yang ma, hóa cht, thu 
rnua ph lieu, nha nghi, nba tro, cra hang tin Ich, xi.r&ng mc, xu&ng gia cong co 
khI, xithng gia cong bàn gh sofa, cüa hang, kho chcra din tr, din 1.nh, ci:ra 
hang an ung, ci:ra bang kinh doanh khI d& hOa lông LPG (gas)... da s h gia 
dInh, co s& nêu trên duçc xây drng không tuân thu tiêu chun, quy chun v xây 
drng, không dam bâo an toàn v PCCC, din tIch thithng tir 50m2  dn 300m2  và 
tn ding mitt bng tang 1 1am khu virc san xut, kinh doanh, din tIch cOn li sr 
diing lam khu sinh hot an, a cüa gia dInh. 

- Nhà du'çic xay dung hInh ng 1in k, san sat nhau không dam bào 
khoâng cách an toàn PCCC, nhiu nba chi sir dung iM ra duy nht bang cüa 
cun, không cO li thoát nin dir phOng, không có giài pháp ngàn cháy lan, chng 
tii khói; diu kin san xut, kinh doanh, an & và sinh hoat chtt hçp; noi dun n.u, 
th& cung gn sat các 4t 1iu d cháy, dn dn khi CO cháy xây ra ngoài gay thia 
hi lan v tài san, cOn CO th gay thit hi nghiêm trpng v nguôi do không th 
thoát nn duçic. 

- D darn bào an ninh, bào v tài san, chü h thi.r&ng b tn nhiu lop cua 
bào v kiên c, 1p dat, gia c các lng st bão v, 1p dt bang quâng cáo che kin 
ban công, rntt tin nhà, khi Co si c v cháy, n xày ra không th thoát n.n kjp 
thai và gay nhiu khó khàn cho các hrc luçing trong vic tip cn cha cháy, cu'u 
nan, ciru h. 

- Vic thrc hin các quy djnh v an toàn h thng din: qua trInh thi& k 
không dam bão an toàri, không CO thi& bj bão v, không tInh toán ph tãi sü diving; 
thi cong 1p dt thi& bj, du ni day dn câu thã, không dung yêu cu k5 thut, 
không theo so d, gay mt an toàn trong si.'r diing din; qua trInh sà ding h thong 
din câu mc tUy tin, vO day dn din do th&i gian s1r diing lâu dã lao boa m.t 
khã näng cách din, thi& bj tiêu thii din cht luçing kern, b trI 1.p dt các thit 
bj bão v và tiêu thii din, du&ng day dn din; bang din, cm din, bong din 
d gn nai có vt lieu d cháy. 
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- Trang bj ding cxi, phucing tin chta cháy thiu v s lucing, không dam 
bâo chit luqng do không ducic kim tra bào duOng djnh ks', không bi& sr diing; 
chü h và cá nhân không bi& thao tác, sir ding phuxing tin chita cháy. 

- Chü h gia dInh, chü cci s thiu thüc trách nhim trong cong tác 
PCCC, thüc chip hành các quy djnh v PCCC cüa ngix?ii dan con thp, chi.ra 
thüc vic t1r trang bj các kin thüc cci bàn v thoát nan, không nghiên cl'ru giã 
djnh các tInh hung cháy, n và có phiiang an thoát nn cho gia dInh trong 
truOng hçip có sir cé, xãy ra. 

3. Thtrc trng cong tác quail 1 nba ninic v PCCC di vói nba ó riêng 
lé và nhà d & kt hçrp san xut, kinh doanh 

Luât PCCC s 27/2001/QH1O ngày 29/6/2001, Lutt si'ra dôi bO sung mt 
s diu cüa Lut PCCC st 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013, Nghj djnh so 
136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi ti& thi hành mOt 
s diu càa Lut PCCC và Lut si:ra dM, b sung mt s diu cüa Lut PCCC dä 
quy djnh rô trách nhim quân l nhà nuâc v PCCC di vth nhà 0' h gia dInh và 
nhà 0' k& hçip san xu.t, kinh doanh cña Uy ban nhân dan các cp, cüa chü h gia 
dInh, chü cci sâ san xut, kinh doanh và cüa li,.rc luçmg Cânh sat PCCC và 
CNCH. Tuy nhiên, thçrc t hin nay vic quãn 1 nhà nu0'c v PCCC, huOng dn 
kim tra an toàn PCCC di vài di tuçlng nay con chua &rçlc chü trçng, hiu 
qua, hiêu 1irc quãn l nhà nuâc v PCCC di vói các di tuçing là h gia dInh, 
nba d 0' kt hcip san xut, kinh doanh trén dja bàn tinh chiia th?c si,r cao. Co 
nhiu nguyen nhân dn dn tInh trng nay, nhixng ni bt là nhung nguyen nhân 
chü yu nhu sau: 

- ChInh quyn dja phucing, d.c bit là c.p xa 0' mt s ncii chua hiu rô, 
chua nm v&ng dtrçic trách nhim cüa mInh trong cong tác quàn 1 nhà nuâc v 
PCCC và CNCH; chua có các quy chuAn, tiêu chun v an toàn PCCC, cüng 
nhu các quy djnh x0' 1 và các giái pháp khc phc c11 th dM vai di tuçing nay 
nên vic th%rc hin cOn liing tüng, không dng b, không hiu qua. 

- Da phn các nhà 0' lien k sau khi hoàn cong xây dirng du cãi tao,  chuyn 
di miic dIch sü' diing, kt hçp kinh doanh, san xut ma không chü tr9ng quan tam 
dn cOng tác an toàn PCCC, thoát nan.  Ben  canh  do, vic cp giy phép kinh 
doanh cho các h gia dInh cüng chua &rçic xem xét, kim tra, dánh giá các diu 
kin an toàn v PCCC theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- ' thüc, trách nhim v cOng tác drn bâo an toàn PCCC cüa các chü h 
gia dInh, chü cci s& san xut, kinh doanh cOn y&i, kern, khOng tr giác chp hành 
cac quy dinh an toàn v PCCC, nht là an toàn trong sü diing các thit bj din, 
sCr dung ngun l0'a, ngun nhit, không tr trang bj các phucing tin, thi& bj 
PCCC (bInh chüa cháy xách tay, thit bj phiic v1i thoát nan...),  vic san xut, 
kinh doanh, t1n chira các loai hang hóa d cháy nhix scm, dung môi, hóa cMt, 
bong, vãi sçii, müt xp, yang ma, qun áo... nhung không cO giãi pháp phOng 
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ngira. Süa chüa, cal tao, ecu nói nhà cña, s11 diing các 4t 1iu xây dirng d cháy, 
không tuân thu các yêu cu v PCCC. 

- Các h gia dInh và ho san xth, kinh doanh nhO không thuc din 1p ho 
scu quân 12 v PCCC theo Phii liic I cflng nhu không thuc din phâi thm duyt 
v PCCC theo Phçi 1iic IV, Ngh djnh 79/2014/ND-CP tnrâc day. Do do 1irc 
liiqng Cãnh sat PCCC và CNCH chua có can cü tham mixu cho các cAp chInh 
quyn các giái pháp ci1 th dam bão an toàn PCCC và huóng dn, kiêm tra an 
toàn PCCC dM vOi nhà a h gia dInh và nhà r kt hcip san xuAt, kinh doanh trên 
dja bàn tinh. 

4. T1urc trng v h thng van ban quy phim pháp 1ut quy djnh v 
cong tác PCCC di vói nhà ö' riêng Ié v nhã 6' kt hqp san xuAt, kinh doanh 

Trong nhüng nãrn qua, Qutc Hi, Chinh phü dâ ban hành nhiu van bàn 
pháp quy quy djnh v cong tác PCCC d kjp thai diu chinh cho phü hqp vài 
tInh hInh phát trin chung cüa dAt nuóc, dc bit là Lut sü'a di, b sung rntt s 
diu cüa Lut phông cháy và chQa cháy. Tuy nhiên, các van bàn pháp quy diu 
chinh di vâi di tuqng nhà a h gia dInh và nba a kt hçcp kinh doanh cOn 
nhiu bAt cap, chua ci th& dn dn nhUng khó khän khi trin khai: 

- Lut Nhà & s 65/2014/QH13 närn 2014 ducuc Quc hi nithc Cong bOa 
xà hi chü nghia Vit Nam khóa XIII, k' hcp thir 8 thông qua ngày 25 tháng 11 
näm 2014, có quy djnh các hành vi bj nghiêrn cAm tai  Diu 6, Khoãn 12, "Si 
dyng nhà & riêng lé vào inyc dIch kin/i doanh vt lieu gay cháy, nd, kinh doanh 
d/ch vy gay ó nhin inói trlc&ng, tiéng on, ánh huthig den trt t4 an toàn xä hi, 
sinh hoat cüa khu dan cu' ma khOng tudn thz các quy a'jnh cña lut ye diéu kiçn 
kinh doanh". Tuy nhiên các diu kin kinh doanh di vâi nhà a riêng lé hin nay 
chi.ra duçic quy djnh cii th. 

- Mâi day, Nghj djnh s 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cña ChInh 
phü quy djnh chi ti& thi hành rnt s diu cüa Lut PCCC và Lu.t si:ra di, bô 
sung mt s diu cüa Lut PCCC có hiu 1irc thi hành k tir ngày 10/01/2021 
thay th cho Nghj djnh 79/20141ND-CP ngày 31/7/2014 cüa Chinh phü, thI tat 
cã các di tuçrng nhà a riêng lé, nhà d a kt h9p san xuAt, kinh doanh không 
thuc din quàn 1 PCCC, không thuc dM tisçung thAm duyt, nghim thu v 
PCCC nên rAt khó khàn trong vic quãn l, kirn tra an toàn PCCC. Riêng loai 
hinh nba a k& hçip san xuAt, kinh doanh dâ dtrçic cAp GiAy chüng nhn däng k 
doanh nghip, Nghj djnh 136/2020/ND-CP quy djnh: phài bâo dam diu kin an 
toãn v phOng cháy và chi'ra cháy tucrng irng vâi loai hInh cci th quy dlnh tai 
Diu 5 Nghj djnh nay (Diu 5. Diu kin an toàn PCCC dói vài cci sd,). 

Mt khác, hin nay trong h thng van bàn quy pham pháp 1u.t v PCCC 
chua quy djnh c th v an toàn PCCC di vói di tuçung nba a riêng lé, nba ct 
a kt hçp kinh doanh, san xuAt, chi quy djnh chung v trách nbim nhis: 
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- Khoãn 1, Diu 17, Lut PCCC 2013: Phông cháy di v9i nhà & và khu 
dan Cu: "Nhà &phái ha trI he tho'ng dién, b4t,  dun ná'u, nc/i thà czng báo dam an 
toàn; cac ch& dhháy, nphái daxa ngun lia, ngucn nhit; chuán hi các diêu 
kién, phuv'ng tién dJ sn sang chia cháy" 

- Khoãn 2, Diu 50, Lut PCCC 2013: Trang bj phuang tin phông cháy 
và chüa cháy di vói co s&, thôn, p, ban, t dan ph, h gia dInh: "Hç5 gia dlnh 
phái chuán hi các diu kiên, phu'oiig tiên dphông cháy và ch1ia cháy" 

- Khoãn 3, Diu 50, Lut PCCC 2013: "Bç Cong an quy djnh cy the và 
hwó'ng dn v diu kiên và trang hi phut'ng tiên phOng cháy và ch1ia cháy di 
vài cac dal twclng quy djnh tgi khoán 1 và khoán 2 diu nay". 

- Diu 7 Nghj djnh 136/2020/ND-CP, quy djnh Diu kiin an toàn v 
PCCC dM v&i h gia dInh, cii th: 

"1. H5 gia dInh phOi báo dam dam các diu kin an toàn ye phông cháy 
và chIa cháy theo quy djnh tgi khoán 1, Diu 17 Lut Phông cháy và chüa 
cháy". 

2. H5 gia dInh sinh sang kIt hop vài san xuá't, kinh doanh phái báo dam 
các diu kin an toàn vphOng cháy và chui'a cháy sau dáy. 

a) Diu kin theo quy djnh tgi khoán 1 Diu nay; 
b) Co n3i quy v phOng cháy và ch1ia cháy, vJ th dyng din, si'r dyng h'a 

và các chIt dl cháy, nl phi' hop vái quy chudn, tiêu chudn kjY thuát v phOng 
cháy và chii'a cháy hoçc theo quy dinh cia Bô COng an; 

c,) C'ó giái pháp thoát nan, ngàn chOy lan, ngán khói giia khu vc sinh 
sang vO'i khu vrc san xuá't, kinh doanh" 

3. Diu kin an toàn vphOng cháy và chI?a cháy quy djnh tçzi khoán 1 và 
khoán 2 Diu nay phái dirQ'c chi h5 gia dInh tI chic thz!c hin và duy trI trong 
suIt qua trInh hogt d$ng. 

4. Ho gia dInh quy dinh ti khoan 2 Diu nay dâ ductc cO'p Gily ching 
nhcn dáng kj doanh nghip phái báo dam diu kin an toàn ye' phông cháy và 
chia cháy ttro'ng &ng vài logi hInh Cc sà theo quy djnh tgi Diu 5 Nghj djnh 
nay". 

Các quy chun, tiêu chun lien quan dn xây drng nhà a, cong trInh vâ h 
tMng din nhu: Tiêu chun Vit Nam TCVN 9411:2012 Nhà a lien k - Tiêu 
chun thit k; TC\TN 4451:2012 Nhà & - Nguyen tc c bàn d thi& k; Thông 
tu s 20/2014/TT-BXD Ban hành quy chun k5' thut Quc gia v h thng din 
cüa nhà & và nhà cong cong.... da s6 duqc ban hánh t1r näm 2010 den nay, chua 
có ch tài x& 1 rô rang nu vi phm. 

Nhu vy, v góc d pháp 1' chua có van ban quy phm pháp 1u.t nào diêu 
chinh cii th v các bin pháp an toàn PCCC di vói loai hInh nba & riêng lé và 
nhà d & kt hçip san xut, kinh doanh. Day chInh là nhQng bAt cp v pháp 1,2 
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trong vic kim tra, hu&ng dan, xfr 1 tn tii, vi phm gay mt an toàn v PCCC 
d6i vi nhà ô riêng lé, nhà d a kt hçip san xu.t, kinh doanh. 

Thai gian qua, Tinh üy, Oy ban nhân dan tinh dâ có nhttng chi dao,  t 
chüc thirc hin các giãi pháp tang cumg cong tác PCCC và CNCH trong do cO 
các déi tucYng là nhà i h gia dInh và nhà d kt hcp san xut, kinh doanh trên 
dja bàn tinh. 

Ngày 05/12/2018, Thu tuóig ChInh phü ban hành Chi thj s 32/CT-TTg 
v Tang cuang cong tác PCCC t?i  khu dan cu, trong do giao ciy ban nhán dan 
tinh, thành phc trrc thuç5c trung wcrng "Xdy dmg quy djnh, bin pháp ci th x 

ddi vó'i các nhà chuyn di cong nàng vz'a a, vi'a san xuá't, kinh doanh, lain 
kho tang thu mua phi lieu... nhung khóng darn báo các diu kien  an toàn phông 
cháy, chii'a cháy ". Dng th?i Thu tuóng Chinh phü cüng giao B Cong an "Tip 
tiic xây drng, hoàn thin h thng các van bàn quy pham pháp lut v phông 
cháy, chüa cháy và ciru nan,  ciru h; nhá't là các van bàn hithng dn viec  trang 
bj phu'ctng tién, giái pháp v báo dam an toàn phông cháy, chii'a cháy cho các hç3 
gia dInh, các nhà ó ke't hop san xuit, kin/i doanh trong khu dan ci?'. 

Ngày 17/6/202 1, Ciic Cành sat ccc và CNCH - B Cong an dA có Cong 
van s 1398/C07-P3-P6 v nâng cao hiu qua cong tác PCCC và CNCH di v&i 
i°ai hInh nhà d a k& hçp san xut, kinh doanh; trong do hithng dn rt ci th 
v diu kin darn bâo an toàn PCCC di vOi h gia dInh, nhà d a kt hçip san 

xuAt, kinh doanh. 
Ngày 25/6/202 1, Van phOng B Cong an có Thông báo s 204/TB-V01-P3 

thông báo kin chi dao  cüa dng chI Thiu tuàng Lê Quc Hung, Thu truâng 
Bô Cong an tai  Hi nghj tr1rc tuyn so kt 02 tháng thirc hin dcrt cao dim ye 
tuyên truyn, kim tra an toàn phOng cháy và chra cháy di vâi khu dan cu, h 
gia dInh, nhà d & k& h9p san xut, kinh doanh, theo do giao Cong an các tinh, 
thành pM trirc thuc Trung uoig tham mini Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 
ban hành Quy djnh tam  thai v diu kiin bão darn an toàn PCCC di vai nhà a, 
nhà d a k& h9p san xut, kinh doanh. 

Tü các thrc trng trén, Cong an tinh tham mini Uy ban nhân dan tinh th?c 
hin trách nhim "Ban hành các quy djnli ye' ccc tgi dja phu'oiig" theo quy 
djnh tai  Khoân 1, Di&u 52 Nghj djnh s 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cua 
ChInh phü quy djnh chi tit thi hành rnt s diu cüa Lut PCCC và Lu.t sua 
di, M sung mt s diu cUa Lut PCCC là rt cn thi& và dung theo quy djnh 
cua van bàn pháp lut hin hành. Quy djnh giup ci th hóa các ni dung cüa 
Diu 7 Nghj djnh 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phü (b frI h 
tMng dien,  blp dun nu, no'i thà cing báo dam an toàn; thl nào là th dyng 
dien, si dyng li'a và các chdt dl cháy, n phii hop v&i quy chudn, tiêu chudn k9 
thuçt; giái pháp thoát nan, ngàn cháy lan, ngàn khói; trang bj các phwoiig tien, 
thilt bj chla cháy, thoát nan...). 
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II. MUC DICH, QUAN DIEM CII! DAO VIC XAY DI)NG DIf 
THAO QUYET DNH 

1. Miic ttIch 
- Nâng cao thirc, trách nhim cüa t chrc, cá nhân trong cong tác dam 

bào an toàn v PCCC, thoát nn di vài nhà a riêng lé và nhà dé & kêt hçip san 
xut, kinh doanh. 

- Tng kim tra, rà soát phân loi nhà i riêng lé và nhà dê a kêt hqp san 
xut, kinh doanh không dam bâo yeu cu v PCCC d kjp thi phát hin, xfr 1 
và khc phiic kjp thai nhQng so ha, thiu sot, bt cp trong cong tác PCCC, nhât 
là so h&, thiu sot cO th dn dn cháy lan, cháy lOn, cháy gay hu qua nghiêrn 
tr9ng v nguii và tài san; chü dng phOng ngra, giãm thiu nguy co cháy, no, 
thit hai  v ngiiOi, tài san do cháy, n gay ra, gop phn dam bão an ninh, trt tr 
an toàn xà hi trên dja bàn tinh. 

- Xây dirng Co sâ, hành lang pháp 1 di vói cong tác PCCC cho nhà a 
riêng lé và nhà d a kt hçip san xut, kinh doanh nhm to thu.n Içi trong qua 
trInh trin khai các giãi pháp dam báo an toàn PCCC tai  dja phuong. 

2. Quan dim cM dio vic xây thyng diy thão Quyt djnh 
- Tuân thu vic áp ding quy djnh pháp lu.t v PCCC, quy chun, tiêu 

chun và quy djnh v PCCC t?i  các van bàn quy phm pháp 1u.t hin hành. 
- Phü hçp quy djnh pháp 1ut v quy hoch, xay d1g, cp phép dang k 

kinh doanh cUa tinh hin nay. 
- Tao diu kiên thun igi cho t chuc, cá nhãn n djnh, an toàn trong hot 

dng san xut kinh doanh lâu dài, hn ch ti da vic gián doan kinh doanh, san 
xuât cüa CO S&. 

- Các quy djnh v PCCC di vai nhà a kt hgp kinh doanh, san xut phai 
mang tInh khà thi, phü hçip thirc t. Riêng loai hInh nhà a riêng lé chi hurng dn 
và khuyn khIch thirc hin nhm tang cithng an toàn PCCC, thoát nan. 

III. QUA TR!NH XAY DING DIJ THAO VAN BAN 
Ngày 15/7/202 1 COng an tinh CO T? trInh s 284 1/TTr-CAT-PCO7 gcri Uy 

ban nhan dan tinh v vic d nghj cho chü tnrong xây dirng Quyt djnh cüa Uy 
ban nhân dan tinh quy djnh v an toàn PCCC di vai nhã a riêng lê và nhà d a 
kt hap san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Lai Châu. 

Ngày 23/7/2021, Van phOng Uy ban nhân dan tinh cO van bàn s 
485/VPUBND-TH ngày 23/7/202 1 gui sa Tix pháp v vic tham gia kiên dôi 
vói d xut xây dmg van bàn quy pham pháp lut cUa COng an tinh. 

Ngày 27/7/202 1, S& Ti.r Pháp có Cong van so 851/STP-XDKT&THPL gui 
Van phOng Uy ban nhân dan tinh nh.t trI d& vói d xut Cüa COng an tinh v 
xây dmg van bàn quy phm pháp 1ut. 

Ngày 09/8/2021 US'  ban nhân dan tinh có Cong van so 23 65/UBND-TH 
nht tn và giao Cong an tinh chü trl, phi hap vOi Sâ Ttr pháp và CáC Co quan, don 
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vj lien quan nghiên ctru, xay dirng dr thâo Quyt djnh quy djnh v an toàn PCCC 
dôi vi nba a riCng lé và nhà d a kt hp san xut, kinh doanh trén dja bàn tinh Lai 
Châu, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, ban hành theo thm quyn. 

Th%rc hin chirc nàng, nhirn vii duqc giao, thirc hin sir chi do cüa Chü 
tjch Uy ban nhân dan tinh Lai Châu tti Cong van s 2365/UBND-TH ngày 
09/8/2021, Cong an tinh chü trI, ph& hçip vOi các co quan có lien quan to chüc 
son thão dr thão Quyt djnh quy djnh v an toàn PCCC d& vâi nhà i riêng lé 
và nba d a kt hqp san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Lai Châu. 

Thirc hin Quyt djnh s 17/2021/QD-UBND ngày ngày 24/5/2021 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Lai Châu v ban hành quy ch xây ding dir thão van bàn 
quy phm pháp 1ut trInh hi dng nhân dan tinh và xây dirng, ban hành vAn bàn 
quy phm pháp 1ut cüa Uy ban nhân dan tinh, Cong an tinh dA chü trI, t chirc 
ly kin tham gia cüa Phông Thrcmg mi và Cong nghip Vit Nam, Uy ban 
Mt trn T quc Vit Nam tinh Lai Châu, các s1, ban, ngành, doàn th tinh, Uy 
ban nhân dan các huyn, thành ph& Hip hi doanh nghip tinh Lai Châu, chü 
h gia dInh, chü h san xu&, kinh doanh trên dja bàn tinh, các th chüc, doanh 
nghip, cá nhân có lien quan theo vAn bàn s6 3292 ngày 16/8/202 1 cüa Cong an 
tinh toàn b ni dung, h so dir thào Quy& djnh dA dixçic Cong an tinh giri VAn 
phông Uy ban nhân dan tinh dAng tài len miic "LAY ' KIEN yE DIf THAO 
VAN BAN QUY PI-L'?M PHAP LU1T" trên Cng thông tin din tü tinh Lai 
Châu tilt ngày dn và Cong an tinh cüng dA dAng tài trên Trang 
thông tin din tilt cilia Cong an tinh tii dja chi: https://congaiz.laiclzau.gov.vn  tilt ngày 
17/8/202 1 dn ngày 30/9/202 1. Trén co so nghiên cilru, tiép thu kiên tham gia 
cilia các co quan, don vj có lien quan, Cong an tinh dA rà soát d chinh silra, hoàn 
thin dij thâo Quyt djnh quy djnh v an toàn PCCC di vai nhà a riêng lé và 
nba d a kt hçip san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Lai Châu d gui Sâ Tu 
pháp thm djnh. sa Tu pháp dA có kin thm djnh ti Báo cáo thm djnh 
s /BC-STP ngày tháng... näm.,., trên Co sâ nghiên cilru, tip thu kiên 
thm djnh cilia sa Tir pháp, Cong an tinh dA rà soát d chinh silta, hoàn thin dr 
thão Quyt djnh quy djnh v an toàn PCCC di vai nhà a riêng lé và nhà d a 
kt hçp san xut, kinh doanh trén dja bàn tinh Lai Châu. 

LV. BO CUC  VA NO! DUNG C BAN CUA DI) THAO QUYET DjNH 
1. B ciuc 
Dir thão Quyêt djnh gm 03 chuong và 11 diu, ci th: 
Chirnng I - NMng quy djnh chung, gm 04 Diu: Diu 1 - Phim vi diu 

chinh; Diu 2 - D6i tuçlng áp dung; Diu 3 - Giâi thIch tilt ngii; Diu 4 - Nguyen 
tc áp ding. 

Chucing II - An toàn PCCC di vói nba a riêng lé và nba a k& hçip kinh 
doanh, san xut, gm 03 Diu: Diu 5 - Trách thim chili h gia dInh, chili h san 
xut, kinh doanh và cá nhân; Diu 6 - Yêu cu v an toàn PCCC di vth nba a 
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riéng lé; Diu 7 - Yêu cu v an toàn PCCC di vói nba d a kt hçip san xut, 
kinh doanh. 

Chiiang III - To chüc thrc hin, gm 04 Diu: Diu 8 - Xir 1 chuyn tip; 
Diu 9 - Trách nhim cña Cong an tinh; Diu 10 - Trách thim cüa các s&, ban, 
ngành tinh; Diu 11 - Trách nhim cUa liJy ban nhân dan cp huyn, cp xã. 

2. Ni dung co' ban 
a) Phm vi diu chinh: Ap diing di vâi nhà a riêng 1 và nhà d a k& hçp 

san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Lai Châu. 
b) Di tuçing áp diing: Ap diing &i vOl ca quan, t chirc, h gia dInh, h 

kinh doanh, cá nhân trên dja bàn tlnh Lai Châu có lien quan dn cong tác PCCC 
di vOi nhà 0 riêng lé, nhà d 0 kt hçp san xut, kinh doanh; không áp diving di 
vOi can h trong chung Cu; cong trInh dan diing không phãi nhà 0 riêng lé; nhà 0 
dã chuyn cti cOng nàng không con chOc näng 0; các nhà, cong trInh, các linh 
virc kinh doanh, san xut dã có quy djnh riêng ye pccc. 

c) Nguyen t.c ap diing: Tuân thU các quy djnh v diu kin kinh doanh 
di v0i trng ngành ngh kinh doanh, san xut tai  các van bàn quy phm pháp 
lut hin hành, phU hçp quy djnh cUa pháp lut v diu kin bâo v môi truOng; 
tuân thU quy djnh v sir ding cOng trInh dUng cOng näng dixgc cp phép, truOng 
hqp thay di cOng näng sir diing phãi dam bào quy djnh pháp 1ut v môi truOng, 
diu kiin kinh doanh hoc kin cUa Co quan quân l (nk co). Dam bão thrc 
hin quàn 1 nhà nuOc v PCCC theo huo'ng n djnh, phU hçp vOl quy hoach 
trng ngành, lTnh virc, phU hçip vOi quy hoach xây dirng, phát trin cUa tinh. Tao 
diu kin thun igi cho t chUc, cá nhân n djnh hoat  dng san xut, kinh doanh 
lâu dài, han  ch vic gián doan  kinh doanh, sUn xut cUa ngu0i dUn. 

d) Trách nhim PCCC: quy djnh trách nhim cUa chU h gia dInh, chU h 
kinh doanh, cU nhUn. 

e) Quy djnh diu kin an toàn PCCC di vOi nhà 0 riêng lê và nhà 0 kt 
hqp kinh doanh, sUn xut gm các ni dung v b tn mt bang cong näng sO 
diing; duO'ng, 1i thoát nan;  sp xp vt dung, thi& bj, quUn 1, sO ding ngun 
lOa, ngun nhit; 1p dat,  sO diing h thng, thit bj din; trang bj phuong tin, 
thik bj PCCC; an toàn v PCCC khi bàn ct trong sOa cha, cUi tao  nhà. 

V. D1f MEN NGUON L1J'C, DIEU KIN DAM BAO CHO VIC 
THI HANH SAU Kill QUYET DINH DU'C BAN HANH 

- COng an tinh tham mu'u U' ban nhân dan tinh chi dao,  huOng dan, theo 
dôi, kim tra vic th?c hin các ni dung cUa Quy djnh nay, tng hp các kin 
vuOng mc và d xut sOa di, b sung quy djnh phU hqp thrc tin. 

- U5' ban nhân dan các huyn, thành ph chju trách nhirn tuyên truyn, 
ph bin quy djnh nay dn các h gia dInh, h kinh doanh, t chOc, cá nhân có 
lien quan trong phm vi trách nhim quUn 12;  chU trI, ph& hqp COng an tinh và 
cUc sO, ban, ngành th chUc kim tra vic thirc hin quy djnh an toàn PCCC di 
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vâi nhà riêng lé và nhà d a kt hop san xut, kinh doanh trên dja bàn, xr 1 
các hành vi vi phm pháp 1utt v PCCC theo thrn quyn. 

- D nghj Sâ Thông tin và Truyn thông tham milu U ban nhân dan tinh 
chi do các co quan thông tin dai  chüng hoat dng trén dja bàn tinh dy mmnh 
thông tin, tuyên truyn, 4n dng chü h gia dInh, chü h san xut, kinh doanh 
và nhân dan trén dja bàn tinh nm bt và t1c hin quy djnh nay. 

- Tçti Phii 1iic I, Nghj djnh s 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh "Nhà dé & kê't h9p san xuá't, kinh doanh hang hóa, chdt c1J 
cháy, hang hóa dyng trong bao hi cháy du'crc cia h5 gia dinh" thuc danh m11c 

cci sà thuc din quãn 1 v PCCC, trong do phân cp co sa có tng din tIch 
san xuAt, kinh doanh tir 300m2  tr6 len do Ca quan Cong an quãn 1, tng din 
tIch san xut, kinh doanh dithi 300m2  do US'  ban nhân dan cp xâ quãn iS'. Do 
do, CC lirc !trçYng chrc nãng thuc Cong an tinh và US'  ban nhân dan cp x phãi 
thrc hin dy dü, ch.t chë, hiu qua cong tác quãn iS' nhà nrnrc v PCCC d& vai 
các ca sâ, nba & riêng lê, nhà d a kt hqp san xut, kinh doanh và khu dan cii 
theo phân công, phân cp, tránh d sot, bO 1t di tucmg quãn iS'. 

Trên day là T trInh cüa Cong an tinh dir thào Quy& djnh quy djnh v an 
toàn PCCC di vai nhà i riêng lé và nhà d a kt hçp san xut, kinh doanh trén 
dja bàn tInh Lai Châu, Cong an tinh gi'ri kern theo Ti trInh nay các tài 1iu, ho sa 
có lien quan và kInh trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, ban hành./. 
Ncri nIin: GIAM DOC 
- Nhix kinh gCri; 
-CO7-BiCongan; 
- Van phông UBND tinh; 
- Si Tis pháp tinh Lai Chau; 
- Li.ru: VT, PCO7. 

Di tá Nguyn Viêt Giang 



UY BAN NHAN DAN 
TINH LAI CHAU 

S& /QD-UBND 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hanh phüc 

Lai Cháu, ngày tháng näm 2021 

DII THAO 

 

QUYET D!NH 
Ban hành quy djnh v an toàn phông cháy và chira cháy di vói nhà riêng lé 

và nhà d kt hçrp san xut, kinh doanh trên  dja bàn tinh Lal Châu 

UY BAN NHAN DAN TNH LA! CHAU 

Can cz Luçt T ch&c GhInh quyn dja phwang ngày 19/6/2015, LuIt tha 
ddi, bd sung m5t s diu cüa Luç2t Td chic ChInh phü và Luçt T chzc chInh 
quyn dja phu'cing ngày 22/1 1/2019, 

Can th Lu2t Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22/6/2015, Lut 
tha d'ó'i, M sung m3t so' diê'u cza Luçt Ban hành van bàn quy phgm pháp luct 
ngày 18/6/2020; 

Can c Luat Phông cháy và Chüa cháy ngày 29/6/2001; Luát tha ddi, b 
sung m5t sO' diu cáa Lut PhOng cháy và ChiI'a cháy ngày 22/11/2013; 

Can c& Luçt Nhà ó' ngày 25/11/2014, 

Can th Nghi djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cia ChInh pith quy 
djnh chi tilt m5t sO' diu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy 
phm pháp lugt; Nghj a'jnh sO' 154/2020/ND-CT ngày 3 1/12/2020 cia C'hInh 
phü tha dli, bO' sung m5t sO' diu cza Nghj djnh sO' 34/2016/ND-CP ngày 
14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tjlt m5t sO' diu và bin pháp thi hành 
Lut Ban hành van bàn quy phgm pháp luát; 

C'án thNgh dlnh sO' 136/2020/ND-CT ngày 24/11/2 020 cza C'hInhphi quy 
dinh chi tjlt thi hành mót so' diu cia Luçt Phông cháy và chIa cháy và Lut 
tha dli, bO' sung mt sO' diu cüa Lut P hông cháy và 'hil'a cháy; 

Can ct' Quylt djnh sO' 17/2021/QD-UBND ngày ngày 24/5/2021 cza Uy 
ban nhán dan tinh Lai C!háu  v ban hành quy ché'xáy dmg dy' tháo van ban quy 
phgm pháp lut trInh hi7i dng nhdn dan tinh và xáy dyng, ban hành van ban 
quy phgm pháp lut cia zy ban nhdn dan tinh; 

Thc hiii Chi thj sO' 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 cia Thu ttcOng OiInh 
phi v tang cicàng cong tác phông cháy, chüa cháy tQi khu dan cu'; Quye't djnh 
sO' 630/QD-TTg ngày 11/5/2020 cüa Thi tuóng ChInh phu ban hành KI hogch 
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thicc hin Nghj quye't cia Quc h5i v tie'p 4w hoàn thin, náng cao hiu lrc, 
hiçu qua thi!c hin chInh sách, pháp luat  vphông cháy và chil'a cháy, 

Theo d nghj cta Giám dó'c Cong an tinh tgi To' trInh s6 /TTr-CA T- 

PCO7 ngày thOng 9 nám 2021 ye' viçc de' nghi ban hành quy djnh ye' an toàn 
pliOng chOy và chiki chOy di vO'i nhà 0' riêng lé và nhà de' & ke't hcip sOn xuO't, 
kinh doanh trên dia bàn tinh Lai Cháu. 

QUYET DiNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy dn1i ye an toàn phông 
cháy và chüa cháy di vi nhà a riêng lé và nhà d i k& h9p san xu.t, kinh 
doanh trên dija bàn tinh Lai Châu. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tü ngày 01 tháng 01 näm 2022. 

Diêu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Cong an tinh, 
ThU triRing các sâ, ban, ngành tinh, ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành 
ph& ChU tjch UBND các xã, phuông, thj trân và các to chUc, cá nhân có lien 
quan chju trách nhirn thi hành Quyt djnh nay.!. 

No'i ,,hiz: 
- Van phông ChInh phU; 
- B Xây drng; 
- B Cong an; 
- Ciic Kim tra van bàn (B Tix phap); 
- Thtrmg trirc Tinh üy; 
- Thumg trirc HDND tinh; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Uy ban Mt trn TQVN tinh; 
- VP Tinh i'iy và các Ban dâng tri,rc thuc Tinh Cty; 
- Các Ban HOi  dông nhân dan tinh; 
- Ban Clii dao Cái each hành chInh tinh; 
- Ban Chi dao  PCCC va CNCH tinh; 
- VPUB: các PVP; Các Phông NCTH; TTCB; 
- Li.ru: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Trn Tin Dung 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH LA! CHAU Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

QUY D!NH 
V an toàn phông cháy và chiIa cháy di vói nhà & riêng lé 

Va nhà d r kt hqp san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Lai Châu 
(Ban hành kern theo Quyé't djnh S6 /QD-UBND ngày ...../ /202] 

cia Uy ban nhdn dan tinh Lai Cháu) 

Chwrng I 
NHUG QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 
Quy djnh nay quy djnh trách nhim và ni dung nhm dam báo an toàn 

phông cháy và chra cháy d& vói nhà a riêng lé và nhà d a kt hcip san xu.t, 
kinh doanh trên dja bàn tinh Lai Châu. 

Diu 2. JJi ttrçrng áp dçtng 
1. Quy djnh nay áp diing cMi vói cci quan, th churc, h gia dInh, h kinh 

doanh, cá nhân trên dja bàn tinh Lai Châu có lien quan dn cong tác phông cháy 
và chia cháy d& vói nhà y riêng lé, nhà d a kt hçip san xut, kinh doanh. 

2. Quy djnh nay không áp dirng di vâi can h trong chung cu; cong trInh 
dan ding khOng phài nhà & riêng lé; nhà & dã chuyn dM cOng näng khOng con 
chirc näng a; các nhà, cong trInh, các linh v1rc kinh doanh, san xu.t dà có quy 
djnh riêng v phOng cháy và chüa cháy. 

Diu 3. Giãi thIch tir ngfi' 
1. Nba & riêng lé là cong trInh duçic xây dirng trong khuOn viên dt , 

thuc quyn si:r diing cüa ht gia dInh, cá nhân theo quy djnh cüa pháp lut k ca 
truO'ng hçip xây dng trên lô d.t cña dir an nhà & (theo Tiêu chun thit k Nhà & 
lien k - TC\TN 9411:2012). 

2. Nba d & kt hçip san xut, kinh doanh là nhà a riCng lé có sn (dã hoãn 
thành vic du tu xây dirng và dua vào sir diing), có cãi tao,  si:r ding mt phn 
nhà d lam ncii san xut, kinh doanh (cra hang buôn ban, djch vii van phOng, 
nhà try, khách san,  ca s& san xut nhO và các djch vi khac) hoc cong trInh phii 
trçi phc vii kinh doanh, san xut (kho tang, thu mua ph lieu...). 

Nhà duçic thit k có cOng nàng d & và san xut, kinh doanh ma có phn 
diên tich san xut, kinh doanh chim tü 30% tng din tIch san xây dimg cUa 
nha (không bao gm các din tIch san dung cho h thng k' thut, phOng cháy 
chüa cháy va d xe) duçc xác djnh là nhà hn hgp. 
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3. Chit d cháy là ch có th bc cháy, cháy am i hoc cacbon boa khi có 
tác dng cüa ngun gay cháy và có khà nãng tip tiic cháy k cã khi không con 
ngun gay cháy. 

(Si,r cháy am 1: cháy không thành ng9n lira cüa ch.t rn hthT cci, thuOng 
xây ra khi không dü ôxy và to khói. Sr cacbon boa: s1r to thành cacbon và tro 
do kt qua nhit phân hoc cháy không hoàn toàn các ch.t hüu ca (theo Tiêu 
chun TCVN 5303:1990 An toàn cháy - Thut ng và djnh nghia). 

4. Cht khó cháy là chtt có th b6c cbáy, cháy am i hoc cacbon hóa khi 
có tác dng cüa ngun gay cháy nhtrng không có khã näng tip tVc  cháy khi 
không cOn ngun gay cháy. 

5. Chit không cháy là chit không bc cháy, không cháy am i và không 
cacbon hóa khi có tác dng cüa ngun gay cháy. 

Biu 4. Nguyen tc áp ding 
1. Tuân thu các quy djnh v diêu kin kinh doanh di vói tirng ngành 

ngh kinh doanh, san xut tai  các van bàn quy ph.m pháp 1utt hin hành, phü 
hçip quy djnh cOa pháp 1ut v& diu kin bão v môi trithng; tuân thu quy djnh v 
sr diing cong trInh dung cong nàng duc cp phép, tnthng hçip thay dM cong 
nàng sir diing phãi dam bâo quy djnh pháp lut v mOi tri.rng, diu kin kinh 
doanh ho.c kin cüa cci quan quãn 1 (nu co). 

2. Dam bào thirc hin quãn l nhà ncrâc v phOng cháy và chih cháy theo 
huàng n djnh, phñ hçp vi quy hoach tOng ngành, linh vilc, phO hçp vOi quy 
hoich xây dçrng, phát trin cOa tinh. 

3. To diu kin thun l?i  cho t chirc, cá nhân n djnh hoat dng san xuât, 
kinh doanh lâu dài, hn ch vic gián don kinh doanh, san xut cOa ngi.rñ dan. 

Chtro'ng II 
AN TOAN PHONG CHAY VA CHCJA CHAY BOI VOl NHA 0 

RIENG LE vA NHA BE O KET HP SAN XUAT, KINH DOANH 

Biu 5. Trách nhim chü h gia dInh, chü h san xut, kinh doanh Va 
cá nhãn 

1. ChO h gia dInh, chO h san xu.t, kinh doanh có trách nhim: 
- ChO dng tim hiu, n.m b&t các quy djnh pháp lut, kin thirc, k5 nãng 

cci bàn v phOng cháy, chtta cháy và cOn nan, cüu h; tIch circ tham gia các dcit 
tuyên truyn, hun luyn v phOng cháy ch&a cháy do cu quan Cânh sat phOng 
cháy và chuia cháy dja phucing t chüc, tham gia phong trào "Toàn dan phOng 
cháy và chtta cháy" tai  dja phuang. 

- Ph bin, dOn dc, nhc nh& thành vién trong gia dInh, ngithi lam vic 
trong nhà thirc hin các quy djnh cOa pháp 1ut v phOng cháy và chüa cháy. Già 
djnh tInh hung, cách xlr l khi có sr c v cháy, n xày ra, hithng dn và t 
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chüc cho thành viên trong gia dInh, nglsô'i lam vic thirc tp d chü dng x1r 1' 
khi có tInh hung xãy ra. 

- Thithng xuyên t chirc tir kim tra d kjp thôi phát hin và khàc phiic 
ngay nhftng thiu sot, nguy ca gay cháy, n trong phm vi quàn l cüa mInh. 

- Ph6i hçip v91 dan vj, cá nhân thxçic phân cong thirc hin trách nhim 
quãn 1 nhà ni.râc v phông cháy và chfta cháy (Cong an c.p huyn hoc Cong 
an cp xä hoc UBND cAp xä, t dan ph&..), co quan, t chirc khác CO hot 
dng san xu&t, kinh doanh ben trong nba d duçic hurng dn và t chtrc thijc 
hin các diu kin v an toàn phOng cháy và chUa cháy theo quy djnh. 

- T chirc thrc hin quân 1 ch.t chë và si:r diing an toàn chAt d cháy, n& 
- Tir trang bj các phuang tin, thi& bj phông cháy và chia cháy (h th6ng, 

thit b báo cháy; h thng, thit bj chüa cháy...) và các phuang tin, thit bj 
phiic vi thoát nan  nhu: büa, rIu, xà beng, kim cong lirc, thang day, thang day ha 
chm, mt na phOng dec... phU hçip vói quy mô, tinh chAt hoat  dng cüa h gia 
dinh, h san xuAt kinh doanh và theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Thành viên ho gia dInh, ngithi lam vic trong nhà có trách nhim: 
- Chü dng tim hiu, nAm bt các quy djnh pháp 1ut, kin thirc, k nàng 

ca bàn v phông cháy và chuia cháy, bit si:r diing diing cli, phuang tin phOng 
cháy, chUa cháy dugc trang bj tai  h gia dInh; tich circ tham gia các dçt tuyên 
truyn, huAn 1uyn v phông cháy chia cháy do cci quan Cãnh sat phông cháy và 
chUa cháy dja phuang t chirc, tham gia phong trào "Toàn dan phOng cháy và 
chQa cháy" tai  da phuong. 

- Thirc hin các yêu cu v phOng cháy và chüa cháy theo quy djnh cüa 
pháp 1ut và do chü h gia dInh huóng dan, quy djnh. 

- Bão dam an toàn v phOng cháy và chüa cháy trong qua trInh sir diing 
ngun hra, ngun nhit, thit bj, diing ci,i sinh lira, sinh nhit và trong bão quãn, 
sr ding chAt cháy tai  h gia dmnh, nhà t a kt hçip san xuAt, kinh doanh; phát 
hin và ngän chn nguy ca trrc tip phát sinh cháy, hânh vi vi pham quy djnh v 
an toàn phOng cháy và chira cháy. 

3. Co quaIl, t chic, Ca nhân boat dng san xuAt, kinh doanh trong nhà a 
h gia dInh kt hçip san xuAt, kinh doanh. 

- T chirc thirc hin các quy djnh cüa pháp lut, ni quy, quy dinh v 
phông cháy vâ chüa cháy do chü h gia dinh ban hành; thirc hin trách nbim 
quán I, ban hành các ni quy, quy djnh, phân cOng nguai thxc hin nhim vit 
phOng cháy vâ ch€a cháy va duy trI các diu kin an toàn phông cháy và chcra 
cháy thutc phrn vi quãn 1 

- H gia dinh ctuc cAp GiAy chüng nhn däng k doanh nghip thirc hin 
trách nbim PCCC theo quy djnh tai  Khoãn 3, Diu 5 Lutt PCCC và duy tn các 
diu kin an toàñ vt PCCC di vâi co sa theo quy djnh tai  Diu 5 Nghj djnh s 
136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phü. 
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Diu 6. Yêu cu v an toàn phông cháy và chila cháy dôi vri nhà & 
riêng lé 

Chü h gia dInh phãi bâo dam và duy trI diu kin an toàn v phông cháy 
và cli&a cháy di vri nhà ô' h gia dInh, cii th: 

1. B trI mt bang cong näng si di1ng: 
- Gian phông d c.n b trI tai  tng tlip, gtn cu thang, li ra thoát nmn, 

ngän cách vi khu vçrc, gian phông có bâo quân v.t diing, thit bj d cháy, n V 

sir diing ngun lira, ngun nhit. Không b trI gian phông bâo quán, tIch trir 
xäng, d.u, hóa chat d cháy, nt... trong nhà. 

- Gian phông, khu virc d ô to, xe may, may phát din diii phông và 
phuang tin, thit bj khác có si:r diing nhiên lieu là xäng, du phâi duqc ngàn 
each hoc có khoâng cách dn iM ra thoát nn cüa nhà và noi dun nu, nguOn 
lüa, ngun nhit nh&m l°ai  trü nguyen nhân gay cháy, cháy lan, bâo dam thoát 
nn an toàn cho ngi.rô'i tir các gian phOng khác, tng phIa trên cüa nhà. Trning 
hçp, các gian phông, khu virc b tn trong không gian kin phái duy trI thii&ng 
xuyên giãi pháp thông gió phii hcp vói dac dirn cUa nhà. 

- Nba có thng ham, tang ban hm, can có giãi pháp ngän cháy, ngän khói 
lan len tAng trên qua cAu thang b, ging thang may, tr11c k5' thut cüa nhà. 

- Bin quãng cáo 1p dt ben ngoài nhà phâi bâo dam yêu cAu v an toàn 
phông cháy và chüa cháy, khOng can trà 1i ra thoát nn và l& ra thir 2 cüa nhà 
qua ban công, lô gia (Quy chua2n k9 thut quc gia QCVN 1 7:2018/BXD ye' xáy 
dy"ng và 14p dtphu'cmg tiçn quáng cáo ngoài trô'i). 

2. Du&ng, 1éi ra thoát nan 
- Nhà có 01 li ra thoát nan, cAn b trI them 01 li ra thir 2 qua ban công, 

lô gia, cira s có mt ngoài thông thoáng, li len mái nhà hoc bAng thang s.t, 
ng ti1t, thang day ngoài nhà... d thoát nin khi cAn thi&. Tnr&ng hp, li thoát 

qua 1ng sit, hrói sit, cAn có ô cüa có kIch thiiâc dü rng d cho nguôi di 
chuyn thoát nn thu.n igi. 

- Trên dithng, li di, cAu thang thoát nn khOng sr diing vt 1iu d cháy 
d thi công, 1p d.t, trang trI ni thAt; không b trI, lAp d.t vt diving, thit bj nhO 
ra khOi mt tu&ng có d cao duâi 02 m; không lAp dtt gl1ng soi tren dumg, lOi 
di, cAu thang b thoát nan.  Chiu rng cüa li di, bàn thang thoát n.n phài bão 
dam cho ngui di chuyn thu.n lçi (chiu rng ti thiu là 0,7m). 

- Li ra tai  tang 1 cAn thoát tn1rc tip ra ngoài, tru&ng hçip thoát qua gian 
phông khác, phâi duy tn chiu rng li di và khoáng cách an toàn dn các vt 
ding, thit bj d cháy, n, ngun lüa, ngun nhit (o to, xe may...); không bào 
quán vt dçing, thit bj d cháy, n& sir dung ngun làa, ngun nhit trong gAm 
cAu thang, bung thang b, trên hoc lin k vâi throng, 1i thoát ntn. Cira di 
tren li thoat nan tai tAng 1 cAn sir ding c1ra ban 1 (ci'ra cánh), han  ch sü diing 
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c1ra cu6n, cira tri.rçit, trthng hçip 1.p dt cira cun, phâi có b lixu din và b tOi 
bang tay d m khi mt din ho.c dng cci din bj hông. 

3. Sp xp vt ding, thit bj, quãn 1, sir diing ngun hra, ngun nhit 
trong nhà. 

- Tài san, 4t ti..r, chit cháy phái duçic b trI, sp xp gn gang, không can 
tth 1i và di.r&ng thoát nin; không d gn ngun h'ra, ngun nhit, cm din, 
aptomat, cu dao, thit bj tiêu thii din có sinh nhit.... 

- Không b trI, si'r diing các thi& bj có áp 1rc, d n (bInh xjt diet con 
trüng, bInh gas mini...) gn vj trI sir diing ngQn lira trn d dun nu, thi& bj din 
có sinh nhiêt... 

- Vic sir diing ngun ifra trong nhà phãi bão dam các yêu cu v an toàn 
phông cháy và chfta cháy: 

+ Bp sr diing khI LPG (khI gas): C.n b trI trén mtt san btng phng, 
thông thoáng, cách xa thit bj din và 1p dt thit bj báo do khI LPG tai  khu vi1c 
sir diing khI LPG; thuing xuyen kim tra tInh trng cüa van khóa, day din và 
dóng van bInh gas sau khi sir dçing; không sr diing các bInh gas mini dâ qua sir 
dicing, bInh gas, day dn khI, bp không rO ngun gc, xut x1r; phãi kim tra 
thixO'ng xuyên và có bin pháp chng chut, gián cn ng dn gas; khi dun nu 
phâi có ngi.thi trông coi, dun nu xong phãi dóng van xá gas và t.t bp. Khi phát 
hin có müi dc trung cüa khI gas phãi giQ' nguyen hin trng cüa h tMng din 
(không bet,  tt các cong tc thit bj tiêu thy din vào thi dim do), không dung 
ng9n lira trn (bt lira, diem, den diiu, huong, nn...), m c1ra s, cira chInh 
(tránh lam phát sinh tia ha) d thoát khi gas, phãi khóa ngay van bInh và báo 
cho dai  1 cung cp gAn nht. 

- Bp diên: Cn 1p dat, sr dyng day dan, thit bi bão v phü hçp vi cong 
suit cña bp và CO ngun gc xut x1 rö rang. 

- Bp du: Cn b tn trén mt san bang phng, không dung xäng hoc 
xäng pha du d dun bp du; không rot them du vào bp khi dang dun nu, tt 
bp sau khi sfr dyng. 

- Thp hixong thai ci.'ing, d& yang ma: Vách, trAn, vt 1iu trang khi khu 
vyc th cüng là loai không cháy hoc khó cháy; den, hucing, nn phãi dt chc 
ch.n trên 4t lieu khOng cháy, cách xa vt d cháy, hn ch t& da yang ma, 
huong, nn d trên bàn th; không thp huong khi không có ngiri trong nhà; 
khi dt yang ma cn có ngrri trông coi và cO bin pháp ngãn tan hra d chng 
cháy lan, nghiêm cm vic dt hirong th ciing, d& yang ma tii khu vyc có chuxa 
nhiu hang hóa ho.c chtt d cháy. 

4. Lp dat, sir diing h théng, thi& bj din trong nhà 
- H thng din dugc 1p dt bâo dam dü cOng sut tiêu thy cüa các thit 

bj din; cO thi& bj bào v, dóng ng.t chung cho h thng, tirng tang, nhánh và 
thit bj tiêu thy din có cOng sut tiêu thy Ian. Klii l&p d.t them các thit bj tiêu 
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thii cn tInh toán cong su.t cüa h thng din d tránh qua tái và không câu mc 
day dn diên cp cho thit bj, vi trI 1tp dat, b trI thit bj phái bâo dam yêu câu 
v an toàn phông cháy và chta cháy. 

- Day dn din d.t trong nhà phãi báo dam yêu cu v an toàn phông cháy 
và chüa cháy (dt trong ng gen, máng cap, tai vj tn tip giáp vOi thi& bj, v.t 
d1ing d cháy, n phâi ngàn cách bng v.t 1iu không cháy...). Không sir ding 
nhiu thi& bj tiêu th din trong ciing 01 cam; tr11óc khi ra khói nhà hoc khi 
di ngü phâi ki&n tra, t&t ngun din tói các thi& bj tiêu thii din không si'r ding. 

- Thumg xuyên th chi1c kim tra, si'ra chüa, thay th các thiêt bj din hu 
hông, không dam bão an toàn. Duô'ng day dn din và các thi& bj din hu hông 
phâi duçic si.ra chüa kh&c phiic ngay hotc ngt ngun din dn dix?mg din hoc 
thit bj din không an toàn. 

5. Trang bj phuo'ng tin, thi& bj phông cháy và cha cháy: 
Can cir theo diu kin, quy rnô cüa ngôi nhà, chü h gia dInh cn trang b 

It nht 01 bInh chra cháy, ding cij phá dO thông thuô'ng (bña, rIu, xà beng, kim 
cong 1irc...), den chiu sang sir cs..., vi trI d.t noi d thy, d 1.y và thun tin 
cho vic si:r ding d kjp thai sü diing d chca cháy, m cira, thoát nan  an toàn khi 
xãy ra si.r c cháy, n6. Dng thai, có th trang b them h thng, thi& bj báo cháy 
tir dng, h thng chüa cháy b&ng nuóc, mt 'a  phông  dec,  thang day, ng ti1t 

cüu ngun... 
6. Khi han ct trong süa chüa, câi tao  nhà phâi thirc hin dung quy trInh, 

quy djnh; có ngi..thi giárn sat, có bin pháp che chtn không d vãy han tip xüc 
vâi các chit d cháy vá trang bj các bIrth chüa cháy d xr 1 khi xây ra cháy, n& 

Diu 7. Yêu cãu v an toàn phông cháy và chfra cháy di vói nhã dê & 

kt hçrp san xut, kinh doanh 
Chü h gia dinh, chü h san xu.t, kinh doanh phái bão dam và duy trI diu 

kin an toàn v phông cháy và cha cháy di vi ph.n nhà d & theo các ni 
dung yêu cu tai  Diu 6 Quy djnh nay và phn d san xut, kinh doanh (ca quan, 
t churc khác sü diing phn nba d san xut, kinh doanh phâi thirc hin các quy 
djnh v phông cháy và chüa chay chung cüa nhà vá duy tn các diu kiin an toàn 
v phông chay và chüa cháy thuc phm vi quán 1k). Khu vixc san xut, kinh 
doanh trong nhà a h gia dInh phái dam bão các yêu cAu v phông cháy và chüa 
cháy, cii th: 

1. L.p, quãn 1, cp nh.t, b sung h so quãn 1, theo dOi hoat dng phông 
cháy vâ chta cháy cüa cci s& bào dam thành phn theo quy djnh tai Khoán 2, Diêu 
4 Thông tu s 149/2020/TT-BCA ngây 3 1/12/2020 cüa Bô Cong an. 

2. B trI m.t bang cong näng sü dung: 
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- Gian phông san xut, kho chira thuc nhóm F5.1, F5.2' b trI không 
qua 01 tng hrn; không b tn gian phông s1r diing hoc luu gi các chat khI, 
chit lông cháy, vt 1iu d bt cháy, gian phông d a trong t.ng him; không b 
trI gian phông có hang nguy him cháy, n A, B 2  trong ngôi nhà. 

- Gian phông san xut, kinh doanh phãi dixçic ngän cháy lan, ngãn khói 
vOi khu virc & cüa h gia dInh, cu thang b chung cüa các tang và lôi ra 
thoát nan tai tng 1 cUa nhà. 

- Gian phông san xut, kinh doanh, có bá trI gian phông tn chira hang 
hóa, 4t 1iu d cháy hotc si:r ding ngun h'ra, ngun nhit có tInh chAt nguy 
him cháy, n khác phiic vii boat dng san xuAt, kinh doanh phãi &rçic ngän 
cách vâi khu virc san xuAt, kinh doanh b&ng k& cAu ngän cháy. 

- Bin quãng cáo lAp d.t ben ngoài nhà phâi thirc hin theo dung quy djnh 
pháp lut v quáng cáo, tuân thfi Quy chuAn k thut quc gia QCVN 
17:20 18/BXD v xây dmg và lAp dt phi.wng tin quãng cáo ngoài tr&i. 

- Không xây bit ô thông tAng d không ãnh hiRing dn thoát khói tir nhiên. 
D& vâi nhà không có các ô thông tAng hoc d lAp kInh cAn thit k& lAp dt các 
1 cira thoát khói t1i nhiên trong nba thông qua mái nhà hoc thoát khOi tr1rc tip 
ra không gian ben ngoài ti các tang. 

3. DiRmg, li ra thoát nan 

- Li ra thoát nan tai tAng 1 cüa khu virc d & phãi ngän cách vói 1i ra 
thoát nan  cüa khu vIc san xuAt, kinh doanh b.ng k& cAu ngán cháy. 

- Chiu rng thông thüy cüa li ra thoát nan  thi thiu 0,8 m, chiu cao 
thông thUy ti thiu 1,9 m. 

- Di vói nhâ chi có 01 li ra thoát nan,  phái b trI li thoát nan  thir 2 
bAng cAu thang ngoài nhà ho.c thang n6i gifla các tAng nhà hoc iM ra khAn cAp 
nhix: 1i thoát qua ban công, lôgia, li len san thuçng ho.c len mái d có khã 
nàng thoát nan  sang các nhà lin k ho.c khu virc an toàn. 

- Nba có tAng san thixcing phái bá tn thông thoáng, có li len ti'r tAng di.râi 
qua các thang c djnh; tai  vj tnI c&a len tAng mái nu có b tnI khóa c&a thI phãi 
thit k d có th d dàng thao tác m& cfra tü ben trong. 

- C&a di trên li thoát nan phái s& ding c&a ban i (càa canh). Tru&ng 
hip chü ho gia dInh, chü h kinh doanh, c quan, t chirc, cá nhân sà diing caa 

cun, caa truçrt... phái duy trI ch d thu&ng rn& cüa các c&a nay trong th&i gian 
có ngu&i lam vic. Caa cun, phâi co b kru din và b t&i bAng tay d rn& khi 
mAt din hoc dng c bj hông. 

- Trong nba a nhiu tAng có s1r diving chung cAu thang b thoát nan  thI 
gian phông san kinh doanh hang hóa cháy duqc tai tirng tAng nba phâi 

Theo quy djnh ti Bang 6, QCVN 06:202 IfBXD quy chuAn k5? thuat quc gia v An toàn cháy cho 
nhà và cong trInh. 

Phân hang nguy hiêm cháy và chay no dôi vài gian phOng theo quy djnh ti Bang C. 1, QCVN 
06:20211BXD quy chuân k thut quOc gia ye An toàn cháy cho nhà và cOng trInh. 
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duçc ngàn cháy lan, ngãn khói vOi c.0 thang b bng kt cu ngän cháy, cüa 
ngãn cháy. Truèiig h9p tang 1 dugc sr diing d san xut, kinh doanh thI li thoát 
nan ttr các t.ng phIa trên xung thông qua cu thang b tai  thng 1 phâi có 1i di 
an toàn ngän each vOi khu vrc san xut, kinh doanh bng ttr&ng ngàn cháy, vách 
ngàn cháy, chiu rng 1i di không nhó han 0,8 m. 

- Day chuyn cong ngh b trI trong khu vçrc san XUtt, bão quân, sap xêp 
v.t tx hang boa, rn.t bang kinh doanh trong gian phOng san xut, kinh doanh, 
kho chüa phâi duçic duy trl v chiu rng cOa &thng thoát nan  và khoâng cách 
ti.r vj trI xa nh.t dn ci'ra thoát nan  cüa gian phOng theo quy djnh. 

4. Sp xp v.t diing, thit bj, quán 1', sü ding ngun lüa, ngun nhit 
trong nba. 

- Sp xp, bão quãn vt tu, hang hóa theo ti'xng loai, có cüng tInh cht, 
cüng dc dim, vic sp xp, d trên biic k, giá hotc chng dng phái vng 
chic, gçn gang, ngän nip, không can tr& 1i di, li thoát nan  cüa gian phOng, 
ngôi nhà. Vt tu, hong hóa, hóa chit d cháy hotc d b.t cháy cn b trI trong các 
khu vtrc, gian phOng riêng, không d ln vôi các vt hr hong hóa khác và dam báo 
yêu cu ngän cháy lan. Không tp kt, b tn 4t tis hang hóa trên các tuyn dutmg 
gay can trâ giao thông và có th lam ânh hu&ng dn vic trin khai lirc liiqng, 
phrnng tin, thit bj cbta cháy, cru nan,  cü'u h dn tirng nhà. 

- Vt tu, hang hóa d cháy phâi b tn cácb các thi& bj din có khã näng sinh 
nhit nhu bong den, c&n, c.0 dao..., khu virc phát sinh ngun lüa, ngun nhit. 

- Không bô trI nai dun nu, thai ciing trong khu virc san xut, kinh doanh, 
bão quãn vt tix, hang hóa cháy di.rçic. Khi diu kin kinh doanh, san xuât có sü 
diing ngun h'ra, ngun nhit, thi& bj sinh lüa, sinh nhit phâi b tn cách các v.t 
tu, hang hóa d cháy, phuang tin, diing ci có xäng du, cht lông, chAt khI d 
cháy (o to, xe may...); khi dir tr xàng, dAu, khI LPG, hóa chAt d cháy, n phiic 
vii san xuAt, phãi b trI khu v1rc bâo quán ben ngoâi nhà bâo dam yêu cAu thông 
thoáng, tránh xa ngun hra, ngun nhit, tránh ánh nng trrc tip và không d 
g.n li ra thoát nan  cüa nba. 

5. H tMng, thit bj din trong nhà 
- H thng din phãi duçic 1p dt riêng bit cho khu virc san xuAt, kinh 

doanh và khu vrc d . Phii bâo dim dü cong suAt tiêu th%1 cüa các thit bj din, 
có thit bj bio v, dóng ngAt chung cho h tMng, tfrng tAng, nhánh vi thit bj 
tiêu thii din có cong 5uAt tiêu th lóm Khi lAp dt them thit bj, may moe cAn 
tInh toán cong suit ci1a h thng din d tránh qua tii vl khOng câu mAc day dn 
din cAp cho thit bj trên; vj trI lAp dat,  b trI phãi bâo dam yéu cAu v an toàn 
Pccc. 

- Tai khu vi.rc có bio quin, kinh doanh, sin xuAt, sü ding vt tu, hang 
hóa, boa chAt d chiy phii sü diing loai diing cii din, thi& bj din là loi an toàn 
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cháy, n; thit bj tiêu th din 1p d.t trong kho phãi duccc khng ch chung 
btng thit bj dóng ngt tir dng và dt ben ngoài kho. 

- Day dn din dt trong nhà phãi bão dam yêu cu v an toán PCCC (dtt 
trong ng gen, máng cap, tai  vj trI tip giáp vâi thit bj, 4t diing d cháy, n 
phãi ngän cách bng 4t 1iu không cháy). Không sfr ding nhiu thit bj tiêu thii 
din trong cilng 01 cam. 

- Thit bj tiéu thii din có phát sinh ngun nhit không có bin pháp chip 
bão v thI không duçcc b trI gn (khoâng cách It nht 0,5m) hoc phIa trên v.t 
tr, hang boa cháy thrcirc. 

- Thithng xuyen t chrc kim tra, si:ra chüa, thay th các thiêt bj din hu 
hông, không dam bâo an toàn. Dung day dn din vã các thit bj din hu hông 
phái duçc s'üa chüa khc phic ngay hotc ngt ngun din dn dithng din hoc 
thit bj không an toàn. 

6. Trang bj phucng tin phông cháy và chta cháy 
- Di vol khu vi.rc kinh doanh, san xut phâi trang bj phuo'ng tin, thit bj 

PCCC, den chiu sang sir c và den chi dn thoát nan,  h thng thông gió, chng 
tu khói... (nu co) bão dam theo quy djnh cüa Tiêu chun Quc gia TCVN 
3 890:2009 Phiiang tin phông cháy và chtia cháy cho nhà vã Cong trInh - Trang 
bj, b trI, kim tra, bão di.rông và các tiêu chu.n k5" thut hin hành. 

- Các phucmg tin phông cháy và ch€a cháy phâi ducc dan tern kim djnh 
và duoc kim tra, báo du'Ong djnh theo quy djnh. 

7. Khi han c.t trong süa cha, cãi tao  nba phâi thrc hin diing quy trInh, 
quy djnh; có ngithi giám sat, có bin pháp che chn không d vãy han tiêp xic 
vó'i cac chit d cháy và trang bj các bInh chüa cháy d xir 1 khi xây ra cháy, n. 

Churong III 
TO CHI5C THU'C HHN 

Diu 8. Xu 1 chuyn tip 
Trong thOi han  12 tháng, k tü ngày Quy djnh nay có hiu hrc thi hành, 

cac nha 0 có sn d chuyn di cong näng vüa d 0, vüa san xut, kinh doanh 
phãi thrc hin bão dam an toàn phông cháy và chra cháy theo cac yêu c.0 tai 
Diu 7 Quy djnh nay. 

Diu 9. Trách nhim cüa Cong an tinh 
Cong an tinh chiii trI phi hp v0i các sO, ban, ngành có lien quan tham 

mini Chü tjch U ban nhân dan tinh chi dao,  huOng dn, theo dOi, kim tra vic 
thirc hin các ni dung cüa Quy dnh nay, tng hçrp các kin v khó khàn, 
vuOng mc và d xut sra dM, b sung quy djnh cho phü hp vOi diu kiin,  tmnh 
hInh thirc t ti dja phucing. 
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Diu 10. Trách nhiêm cüa các s&, ban, ngành tinli 
Các sâ, ban, ngành tinh theo chi.'rc nãng, nhirn vil có trách nhim phi 

hçip vói Cong an tinh tham muu, d xut b sung quy dlnh  hoc tháo gc các khó 
khän, vuâng rnc trong qua trInh th chüc t1c hin Quy djnh nay. 

Diu 11. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp huyn, cp xã 
1. Uy ban nhân dan d.p huyn có trách nhim thirc hin nghiêm t1ic cac 

ni dung quy djnh tai  Khoãn 1, Diu 52 Nghj djnh s 136/20201ND-CP ngày 24 
tháng 11 närn 2020; chi do, kim tra vic thirc hin các ni dung Quy djnh nay 
cüa Uy ban nhãn dan cp x thuc phm vi quàn 1. 

2. Uy ban nhân dan cp xâ có trách nhiêm: 
a) Thirc hin nghiêm tüc các quy djnh tai  Khoân 2, Diu 52 Nghj djnh s 

136/2020/ND-CP ngày 24 tháng 11 näm 2020. 
b) Chju trách nhim tuyên truyn, ph bin Quy djnh nay dn các h gia 

dInh, h kinh doanh, th chirc, cá nhân có lien quan trong phm vi trách nhim 
quán 1. 

c) Kim tra, hu9ng dn các h gia dInh, cá nhân sCr diing nhà a riêng lé ti,r 
giác thirc hin quy djnh nay nh&m bâo darn an toàn v phông cháy và chüa cháy. 

d) Kirn tra, hi.rang dn vic thirc hin quy djnh an toàn v phông cháy 
và chüa cháy dM vâi nhà d a kt hyp san xut, kinh doanh trên dja bàn quãn 
1, xir 1 nghiêrn các hành vi vi phm pháp lut v phèng cháy và chüa cháy 
theo thrn quyn.I. 
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