
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CIJU N(;UiA VIET NAM 
THI XA CU'A LO Dc Ip -Ty' do - Hnh phác  

So: /KH-UBND Cta Ld, ng' ththng 02 nciii 2022 

KE HOACH 
Thyc hin Quyt dnh so 23/2022/QD-UBND ngày 18/01/2022 cüa 

U ban nhãn dan tinh ye vic ban hành Quy djnh an toàn phông cháy 
ch&a cháy dôi v&i nhà & riêng lë và nhà 0 kêt h9p san xuât, kinh doanh 

trên dja bàn th1 xã Cira Lô 

Thçrc hinQuyt djnh so 23/2022/QD-UBND ngày 18/01/2022 ctia U' ban 
nhân dan tinh ye vic ban hành Quy djnh an toàn phông cháy chü'a cháy dôivo'i 
nhà riêng lé, nba ô kêt hç'p san xuât, kinh doanh trên dja bàn tinh (viét tat li 
Quyét dinh so 23), UBND thj xã xây dirng kê hoach triên khai thuc hiên nhu sau: 

I. MJC DfCH, YEU CAU 

1. Nghiên ciru, chi do và trin khai thirc hin nghiêrn Quyêt dinh so 23 cut 
UBND tinh ('Co hiu lzrc t?'i' ngOy 25/02/2022), gop phân nãng cao hiu qua cong 
tác dam bào an toàn PCCC&CNCH dôi vi nhâ riêng lé (hhO clii dé o) vã nba ó 
kêt hçip san xuât, kinh doanh; tuyên truyên, phô biên sâu rçng den chü h gia dInh 
và nguO'i dan sinh song, lam vic tti khu dan cii nhàrn nâng cao nhn thtrc, 1hirc 
chap hãnh quy djnh pháp 1ut ye ccc. Gãn trách nhirn trong länh dao, chi dao 
cña các cap üy dâng, chInh quyên dja phuang, các Phông, ban, ngành, ngu'Oi drng 
dâu ca sO' dôi vói cOng tác PCCC. 

2. Vic chi dio trin khai thirc hin phái dam báo dông h, thông nhãt, phãn 
cOng nhim vv c1 the dê xO' 1 trit dê các tOn t?i  trong cOng tãc PCCC dOi vO'i nhà 
a riêng lé và nhà a kêt hap san xuât, kinh doanh; hu'O'ng dan giái pháp cal tio, SUa 

chira nhãrn tang ci.rO'ng an toàn ye phông cháy và chQ'a cháy, phOng ngira nguy co 
xãy ra cháy, no dOi vO'i 1oui hInh co sO' trên. 

3. Thu trithng các phOng, ban, ngành, Chü tjch UBND cãc phu'O'ng và cãc 
dan vj lien quan, dc bit di vôi các dOi tugng thuc phrn vi diêu chinh cüa 
Quyêt djnh so 23 phâi chap hânh nghiérn các quy djnh cüa pháp Iuit ye PCCC, 
chi dto khäc phc ngay các ton tai, thieu sot ye PCCC theo các quy djnh cua 
Quyt djnh. Qua trInh thrc hin phâi bâo dam su' on dinh, tao diêu kiên thuãn loi 
di vO'i t chirc, Ca nhân trong ho?t dng san xuât, kinh doanh, dOng quy djnh cia 
pháp lut v phông cháy và chüa cháy; kien quyêt xü I,2 nghiêrn các hành vi vi 
phm, chay , không to chi'rc thirc hin dieu kin an toàn PCCC. 

II. NHIM VJ TRQNG TAM 

1.Quán triêt, ph biên sâu rng, triên khai có hiu qu ni dung QuyCt dnh 
sO 23 den các cap chInh quyen, các cap us', các co quan, to chirc và dc bit dOi 
vO'i các ca sO' thuc dôi tung dieu chinh d to sr dOng thun, thông nhãi. trong 
i,i'ien khai, thrc hin, dam bão kjp thO'i, diing quy djnh. Qua trInh triCn khai can 
phOi ket hap giüa các Phông, ban, ngânh, dja phuo'ng. 
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2. Chü dng phi hop các co quan thông tin, truyn thông vâ các don vj Iin 
quan to chüc tuyên truyên, phô biên các ni dung Quyêt djnh so 23 den co quan, 
tO chOc vã cá nhân thuc dôi tuçmg áp dting t?i  Diêu 2 cüa Quy djnh an toàn 
PCCC dOi vôi nhâo riêng lé và nhà O'kêt hop san xuât, kinh doanh ban hành kern 
theo QuyCt djnh sO 23 (sau day viét tat là Quy dfnh an toàn PCCC ban han/i kern 
i/leo Quvét dinh so 23) dê nãm và tO chrc th?c hin theo ding quy djnh. 

3. Di vi nhâ G thuc loai hInh nhà &kt hop san xuât, kinh doanh vâ các 
co quan, to chO'c, cá nhân thuê nhà dê san xuât, kinh doanh thuc Phii liic III Nghj 
dlnh sO I 36/2020/ND-CP thirc hin nghiêrn trách nhim PCCC ti Diêu 5, Diêu 6 
và các yêu câu ye an toàn PCCC theo Diêu 8 cüa Quy djnh an toàn PCCC ban 
hánh kern theo Quyêt dinh so 23; thu'O'ng xuyên nAm tInh hInh, dOn dOc co s thçrc 
hin các yeu câu ye an toàn PCCC theo quy djnh. 

4. Dôi vi h gia dInh nba i riêng lé (nhà chi dé 6',), chiLi h nhã kt h9p 
san xuât, kinh doanh vâ các to chilic, cá nhân thuê nhâ dê san xuât, kinh doanh 
thuc Phv lçic IV Ngh djnh sO 136/2020/ND-CP th?c hin nghiêm trách nhirn 
ICCC tai Diêu 5, Diêu 6 và các yêu câu ye an toàn PCCC theo Diêu 7, DiCu 8 cüa 
Quy djnh an toàn PCCC ban hành kern theo Quyêt djnh sO 23. 

5. ChO h gia dInh don lé, chü h nhà d kt hop san xut, kinh doanh và các 
tO chirc, Ca nhân thuê nhà dé san xuât, kinh doanh chü dng bô trI kinh phi, thijc 
hin các bin pháp, giâi pháp dam báo an toàn ye ccc theo dting quy djnh ti 
QuyCt dlnh. 

6. Dôi vO'i các chü ho nhà a kt hop san xut, kinh doanh vâ các to chiLrc, Ca 
nhân thuê nhà dê san xuât, kinh doanh không to chirc thirc hin, khãc phiic các tOn 
tai, thieu sot ye PCCC theo quy djnh ti Quyêt djnh sO 23, khi hêt thO'i hn quy 
djnh (24 thOng ké tIt' ngày Ngh/ quyét CO hiu lrc thi hOnh,) các co quan chiLrc nàng 
có thãrn quyen tiên hành xir I2 theo dñng quy djnh ciLia pháp 1ut hin hành. 

III. CAC BU'OC THIJC HIN 

Bu'ó'c 1. To chiLrc tuyên truyn rng rãi tren các phuang tin thông tin dai 
chOng, các trang mng xã hi d CáC Co quan, tO chiLrc, h gia dInh, cá nhân nãrn 
bat duc các ni dung co ban ciLia Quyêt djnh sO 23 (thztc hin ngay). 

Bu'ó'c 2. TiCn hành chi do các ban, ngành lien quan rà soát, 1p danh sách 
va thông kê ci the ni dung tOn ti ciLia các co s thuc din bat buc áp diing Quy 
dinh an toãn PCCC ban hânh kern theo Quyet djnh sO 23, gôm: nhà & rieng lé 
duc xLiy dirng, du'a vào sü diing sau th&i diem Quyet djnh có hiu hxc; nhà & kêt 
hop san xuât, kinh doanh chua dam báo các yeu câu ye an toân PCCC. 

Bu'ó'c 3. Trên co s& kêt qua rà soát, thng k, tien hánh hu&ng dn vâ tO 
chiLrc cho 1 00% dOl tung thuc din dieu chInh ciLia Quyet dinh sO 23, Cu the: 

- DOi v&i di tu'çng tin hành xây dirng sau th&i dim Quyt djnh s 23 có 
hiu Iy'c phái thirc hin day diLl Quy djnh an toàn PCCC ban hành kern theo Quyet 
djnh sO 23 tnr&c khi dim cOng trinh vào hot dng, siLi dung. 

- Di v&i nhà o két hop san xuât, kinh doanh dã dugc dua vâo hot dng, sü 
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diing truc thñ dim Quyt djnh s 23 có hiu 1irc: Trong thô'i hn24 tháng sau 
thi diem Quyêt djnh có hiu luc, phái thirc hin day dü các yêu cãu ye an ton 
phông cháy, chcra cháy tii Diêu 8 Quy djnh an toàn PCCC. 

Btró'c 4. Tiêp tVc  tang cuè'ng t chirc tuyên truyCn, hu'ó'ng dn, v.n dng các 
co s& thirc hin nghiêm Quy djnh an toàn PCCC ban hành kern theo QuyCt djnh so 
23 cüa UBND tinh (thyc hin thuàng xuyên). Trong do lu'u : 

- D& vri nba riêng lé và nhà & kt hçp san xut, kinh doanh dirçc xãy 
dirng sau th&i diem Quyêt djnh so 23 có hiu 1irc; nhã & két hçp san xuãt, kinh 
doanh dã duçc dua vão boat dng, s& dmg tru&c th&i diem QuyCt dinh sO 23 cO 
hiu lirc phái tuyên truyên, hu&ng dn thrc hin nghiêrn các quy djnh ye báo darn 
an toãn PCCC tai  Diêu 7, Diêu 8 Quy djnh an toàn PCCC ban hành kern thco 
Quyêt djnh so 23. 

- Di vó'i nhà a riêng lé duçic dim vâo si.r diing tnró'c th&i diem Quyêt dlnh 
so 23 có hiu 1irc: Tuyên truyén khuyén khIch thirc hin các yêu cãu ye an toàn 
PCCC theo Quy dnh. 

Bu'rc 5. To chirc phiic tra và x& 1 dôi vái các ca sO không tO chO'c thyc 
hin các yêu câu ye an toân PCCC ho.c thixc hin khOng day dü theo quy djnh 
(bat dâu tIr Quj 1/2024). 

IV. PHAN CONG NHIM VIJ 

1. Cong an thj xã 

- Chü trI, phôi hçip các dan vj lien quan và chInh quyen dja phu'o'ng tO ehrc 
thânh 1p doàn tiên hành kiêm tra tr1rc tiêp dôi v&i các cci sO' nhà dé ó' kCt hap san 
xuât, kinh doanh thuc din quán 1 không dam báo yéu cãu ye ccc du'a vao su' 
di7ing trithc kbi Quyêt djnh so 23 có hiu lirc de hu'&ng dn các giài pháp, biç'n 
pháp và k cam kêt dam báo an toàn PCCC theo quy djnh. 

- Chü tn, phôi hap vOi các ca quan, dan vj, dja phu'ong theo dOi, hu'O'ng din, 
van dng, tuyen truyên, kiêm tra, don doe vá d xuât áp diing các bin pháp xu' 1 
dôi v&i các cci sO khOng thixc hin theo quy djnh cüa ni dung QuyCt djnh sO 23 
bang các hInh thirc phii hop, hiu qua dê các cci quan, tO chtrc vã ngu'&i dan nãrn 
vâ tO chüc thirc hin theo diing quy djnh. 

- HuOng dan, theo dOi, don dc, kiêm tra vic triên khai thu'c hiên QuyCt 
djnh so 23. Dinh k 01 näm hoãc dt xuât, tOng hop tInh hInh, ket qua, báo cáo 
UBND thj xã, HDND thj xã và các cci quan cap tren theo quy djnh. 

- Phi hop các don vj lien quan tiên hânh kiêrn tra true tiCp dOi yO.i các co 
s& nba & rieng lé, nba & kt hop san xuât, kinh doanh (khi du'Q'c dé nghf phói hQp) 
d huó'ng dn các giâi pháp, bin pháp dam báo an toàn PCCC theo quy djnh. 

2. Phông Quãn 1 Do thj: Tham mi.ru UBND thj xã ban hành các van bàn 
hu'&ng dn v cOng tác quy hoach khu dan cu, d.c bit tai  khu vixc dOng dan cu, 
trong do cn b sung, 1ng ghép các quy djnh cüa Quyêt djnh sO 23 tru'ó'c khi quy 
hoach. 
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3. Phông Tãi chInh - Kê hoich 

- Can cir vào khá nAng can di cüa ngân sách dja phu'ang và tmnh hInh thuc 
tê, tharn rnu'u h trg ngân sách trang bj mt so phu'cmg tin PCCC dôi vó'i các h 
gia dInh có diêu kiên khó khãn, gia dInh chInh sách trên dja bàn thj xä. 

- Khi tin hành cp các giy phép, giy dãng k kinh doanh di vói h gia 
dInh thi can tiên hành phôi hpp xác minh các diêu kin dam báo an toàn PCCC ti 
dia diem dang k h kinh doanh ('biên ban kiém Ira an toàn PCCc,). 

4. PhOng Tir pháp: Phôi hcip vri các Co quan lien quan to chüc tuyén 
truyCn, phO biên kiên thirc, giáo duc pháp 1ut ye ccc Va Quyêt djnh so 23. 

5. PhOng Giáo diic và Dào to: Lông ghép các ni dung ye trách nhim 
cüa chü h gia dInh nhà d riêng lé, chü ho nhà & kêt hap san xuât, kinh doanh ti 
DiCu 7 cia Quyêtdnh so 23 trong chu'ang trInh giàng dy cho các b.c hpc sinh 
nhäm xày dtrng kién th&c nên tang. 

6. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xä và h thông 
truyên thanh các phu'ô'ng: 

- î'Ô chrc thông tin, tuyên truyn các ni dung cüa Quyt djnh s 23 bang 
các hInh thüc thiêt thuc, hiêu qua, sâu rng dê các to ch&c, Ca nhân narn vcrng và 
thu'c hiên tOt. 

- Xây dçrng các bài phát thanh ye các quy dinh tai Diêu 7, Diêu 8, Diêu 9 
cila QuyCt dinh so 23, cho phát trên h thông ba phát thanh ti các dja phuong It 
nhãt 01 lân/ngày, duy tn tOi thiêu trong vông 30 ngày tfr ngày 01/3/2022. 

7. Các phOng, ban, ngành cp thi xã: Can cir chirc nang, nhiêm viii dê 
tham mu'u, chi do khãc phiic các ni dung không dam báo an toàn ye ccc theo 
QuyCt dnh sO 23. Tiên hành x& I, dê xuât x& 1 các co s& không thxc hin các 
qu' djnh cua pháp !ut. 

8. Dê ngh (Jy ban MTTQ Vit Nam thj xã và các to chtI'c doàn the: Dày 
manh viêc tuyên truyên, phô biên kiên th'c, giáo dic pháp 1ut ye ccc, QuyCt 
dlnh so 23 và Kê hotch triên khai cüa UBND thj xã; tham gia giám sat, phãn bin 
vic thixc hin Quyét djnh so 23. 

9. Uy ban nhan dan các phtrô'ng 

- To chüc tuyên truyn,phô bin ni dung Quyt djnh s 23 và Ké hoçch 
triCn khai cüa UBND thj xà den các hgia dinh, nba dê & kêt hçip san xuât, kinh 
doanh vá cá rihàn tren dja bàn nám vã triên khai thirc hin theo quy djnh. 

- Phôi hap v&i Cong an thj xã và các PhOng, ban, ngành lien quan chi dio 
các h gia dInh trên dja bàn thuc dOi tuvng diêu chinh ciiia Quyêt djnh 23 khãc 
phçic các ton ti, thiêu sot ye ccc theo dting quy djnh; phOi hap tháo go' nhO'ng 
khó khãn, vu'ó'ng mac trong qua trInh triên khai thirc hin. Tiên hành thrc hin áp 
dçing cho tii'ng 1oi dOi tuç'ng diêu chinh theo các bu&c ti Mic III kê hoch nay. 

- Chi dao các ban, ngành lien quan rà soát, thng kê và cp nht thu'&ng 
xuyCn các ho gia dInh xây dirng sau th&i diem Quyêt djnh so 23 có hiu hrc dé tien 
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hãnh hung dn áp ding các quy djnh; dng th?yi tMp tic rà soát, hoãn thiên danh 
sách nba dê 6' kêt hcp san xuât kinh doanh trên dja bàn chua darn bào các yêu cu 
tai Quyêt dnh so 23 dê cho k cam kêt khãc phiic (mdu th6ng kê và bàn cam kê't 
theo m&u kern theo). 

- Cbü trI, phi hcp cac PhOng, ban, ngành và th chi'rc lien quan xây dijng k 
hoach và có bin pháp xr 1', d xut xr 1 các co s6' không tlnrc hin cac quy djnh 
cüa Quyêt djnh 23 theo thâm quyên. 

10. To chfrc, Ca nhân thuôc di twçrng diu chinh cüa Quyt djnh so 23 

- Chp hánh nghiêm quy drnh tai  Quyt dnh s 23, I( hoach nay và các 
quy dinh cña pháp 1ut hin hành ye cong tác PCCC. 

- Thirc hin nghiêm tüc các yêu cu cUa các cci quan chirc nãng, darn bão 
ding 1 trinh, thai gian quy dnh, chU dng tiên hành s6'a chüa, xây dmg 'ai  hoc 
cãi tao  cong trInh phü hcip. 

- Nha 6' riêng lé dã dirçic duavào boat dng, sr dijng trir6'c thai dim Quy 
dinh kern theo Quyêt dnh 23 có hiu 1c: Khuyên khIch thrc hin các quy djnh an 
toàn phàng cháy và cht'ia cháy theo Diêu 7 Quy dinh kern theo. 

- Nba 6' kt hcip san xut, kinb doanh dã duoc dua vào boat dng, s6' dcing 
tnr6'c thai dirn QUy djnh kern theo Quyêt djnh 23 có hiu lirc: Trong th6'i han  24 
tháng sau thai diem Quy djnh kern theo Quyêt djnb 23 cO hieu  lrc, phãi thrc hien 
day dü các yêu câu ye an toàn phông cháy, chüa cháy tai  Diêu 8 Quy dnh kern 
tbeo Quyêt djnb 23. 

V. TO CHIC THIIC HIN 

1. Các phOng, ban, ngành lien quan, UBND các phuäng can cr chirc nang, 
nhirn vij thrqc pbân cong ban bánh van bàn triên kbai thrc hin Kê hoach nay; 
thtrc hen  ngbiêrn die d thông tin, báo cáo theo tirng giai doan hoc dt xuât ye 
UBND tb xa (qua Cong an th/ xä) dê theo dOi, clii dao,  ci tie: 

- Viec  1p danb sácb th6ng kê ci th ni dung tn tai cüa các cci s6' thuec 
dien bat buc áp ding Quy djnh an toàn PCCC ban hành kern theo Quyêt dinh so 
23: hoàn thànb xong tru'rc ngày 30/3/2022. 

- Báo cáo qua trInb thrc hen  bang tháng (frzthc ngày 14) và hang nãrn 
('tru'ó'c ngày 05/12,) theo ni dung sau: 

Ting sO nhà S nhà thuôc diên 
áp dyng Quy djnh an toàn PCCC 

So nhà dã thuc 
hin 

Ghi 
chü 

Tong 
Nhà ö 
riêng 

lé 

Nhàr 
kt hqp 

san xuât, 
kinh 

doanh 

TOng 
Nhà & 
riêng 

lé 

Nhà& 
kt hçp 

san xuât, 
kinh 

doanh 

SO nhã 
däk 
cam 
kêt 

thuc 
hiên 

Nhà 
. 

rieng 
lé 

Nhà o' 
k êt hç'p 

san 
xuât, 
kinh 

doanh 
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2. Cong an thi xa chü tn, phi hcip Van phOng HDND-UBND th xã và các 
dan vj lien quan báo cáo vic thrc hin Quyêt djnh so 23 theo quy dnh; don dôc, 
luring dan các si, ban, ngành, dja phircrng có lien quan tniên khai thrc hin nghiêrn 
tic, hieu qua Kê hoach. 

Lieu : 
(1)  Yêu cu cac phOng, ban, ngành, UBND các phung phát huy tinh than, 

trách nhirn, thrc hin quyêt liet,  hiu qua các giái pháp bão darn an toàn PCCC 
dôi vii nhà i riêng lé và nhà & h gia dInh kêt hcrp, san xuât, kinh doanh, gop 
phân lam giárn so vii cháy và thiet hai do cháy, no gay ra. 

2)  Hin nay, tinh hInh djch Covid-19 din bin phrc tap,  do dO, can cr tinh 
hInh dch bnh tai tirng pluring, yêu câu UBND các phu?ing chñ d5ng  nghiên ciru, 
tharn nnru, chi huy triên khai thrc hin phñ hcip, hiêu qua, gãn vi viec  thijc hi n 
nghiêrn các biên pháp phOng, chông dich, báo dam an toàn, chông lay nhirn trong 
qua trInh kiêm tra PCCC các dôi tucdng thuôc diên diki chinh cña Quy djnh ban 
hành kern theo Quyêt dnh so 23. 

Yêu cu các phOng, ban, n 
1dai, thirc hin nghiêrn tñcj 

No'i nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- PVO1, PCO7 - Cong an tinh; 
- IT Thi u' (b/c): 
- IT HDND thi xâ (b/c); 
- Chü tich, PCT UBND thi xã; 
- Các phông,ban,ngành,dan vi lien quan; 
- UBND các phixing; 
- Luu: VT, CATX. 

VO Van Hung 

nh, dan v cp thi xä, UBND các phir?mg trin 



PHIJ LI]C I 
Thng kê h gia dInli dê ô', h gia dInh san xuãt, kinh doanh chua dam bão cãc diêu kiin ye PCCC theo Quy djnh 

ban hanh theo Quyêt dnh so 23/2022/QD-UBND ngày 18/01/2022 cüa UBND tinh 
(Ban hành kern theo KC hoqch so /KH- UBND ngày /02/2 022 cza UBND thf xâ,) 

STT Ten co s& Dja chi Các ni dung ton tii v PCCC 
Loai hInh nhã 

(Nhà don thuAn/Nhâ o kt 
hop san xut, kinh doanh) 

Ghi chñ 

I H gia dInh A thôn 3, xã X D cht lông d cháy trong nhà Nhà don thuãn 
Dã cho k cam kt 

ngày... 

2 H gia dInh B thôn 4, xã X 
Chua lap dt h thng din riéng 
biêt cho khu vuc san xut, kinh 
doanh 

Nhâ kt hcp SXKD 
Ba cho k' cam kêt 

ngay... 

Danh sách có  nhâ./. 

Lu'u: Báo cáo két qua thông kê ye UBND thj xâ (qua COng an i/if xâ) tru'&c ngày 30/3/2022. 



PHIJ LUC 2 
Ban cam kt dành cho chü h gia dInh 

(Ban hành kern theo Ké hocich so /K[-J- UBND ngày /02/2022 
cza UBND thi xâ) 

CONG HOA XA 1-IQI CHU NGHiA V!T NAM 
DEIc 1p — Tçr do — Htnh phñc 

BAN CAM KET 
Thçrc hin cãc diêu kin dam bão an toàn PCCC theo quy dnh  ban hãnh theo 

Quyêt dnh so 23/2022/QD-UBND ngày 18/01/2022 cüa UBND tinh 

KInh gin: UBND xã/thj trân 

Ten tôi là:  

Da chi: , phumg  

thi xã Cü'a Là, tinh Ngh An; 

Thuc din h gia dmnh: (dánh du X vào O tuoiig trng) 

Nhà dé G dan thuân; 

E Nhà dê y  kt hap san xuât kinh doanh; 

Sau khi du'gc hi.r&ig din, tuyên truyn và giâi thIch các quy djnh ye din 

báo an toàn PCCC dôi vri nhà riêng lé, nba c kt hçp san xut trén dja bàn tinh 

Ngh An ban hành kern theo Quyêt djnh s 23/2022/QD-UBND ngày 18/01/2022 

cüa IJBND tinh, bàn than tôi dâ nhn thirc dugc trách nhim cña chü h gia dInh 

và các quy djnh có lien quan trong cong tác dam báo an toàn PCCC. Vy tOi viCt 

bàn cam kt nay xin cam kt trong vông 06 tháng (sau tháng) sê khc phiic các ton 

tai Nin có, gop phân dam bào an toàn PCCC ti h gia dInh và khu dan cir, luOn 

luOn chap hành các diêu kin dam bào an toàn PCCC 

NCu dê xäy ra sir cô cháy, nO, tôi xin chju hoàn toàn trách nhim. Tôi xin 

chju hoàn toàn trách nhirn ye ni dung cam kt này./. 

XAC NI-IAN CAN BQ HU'()NG DAN NO! NGUOI CAM KET 
DUNG QUYET DNH SO 23 (K), ghi râ hQ ten) 

(Ki, ghi r6 ho ten, c/izrc vu) 
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PHU LUC 3 
TrIcb dn ni dung cüa Quy djnh ye an toàn PCCC dôi vri nha ö' riCng Ié và 

nhã & két h9'p san xut kinh doanh ban hãnh theo Quyêt dnh so 23 
(Ban hành kern theo Ké hogch so /KH- UBND ngày /02/2 022 

cta UBND tin/i) 

Chu'o'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diêu chInh 

1. Quy dnh v an toàn phông cháy, chcra cháy và trách nhirn bo dáii an 
toàn phông cháy, chüa cháy di vâi nhà a riêng lé, nhá ö' két hop san xuàt, kinh 
doanh trén dja bàn tinh Ngh An. 

2. Quy djnh nay không áp dung di vai can h trong nhà chung Cu'; cong 
trInh dan diing không phài nba riêng lé; nhà & dã chuyên dôi cOng nãng khOng 
con chirc nàng sir diing d ; các nhà, cOng trInh, cac Iinh Vu'c kinh doanh, san 
xut dä có quy djnh riêng v phông cháy, chUa cháy. 

Diêu 2. Dôi ttrçrng áp dyng 

Co quan, t chirc, h kinh doanh, h gia dInh, cá nhân trên dia bàn tinh Ngh 
An có lien quan den cong tác phOng cháy, chra cháy di vai nhã riCng IC, nba 0 
kt hop san xut, kinh doanh. 

Diêu 3. Giãi thIch tr ngui' 

1. Nhà a riêng lC là nhà duçyc xây dirng trCn thu'a dat a riCng biët thuOc 
quyên sO' dung hop pháp cOa t chirc, h gia dInh, cá nhân, bao gOrn nha hit tb, 
nhà ô lin k và nhà ô dôc lap (theo Khoàn 2 Diêu 3 Luât Nhà 6' nãm 2014). 

2. Nhà ó' kt hap san xut, kinh doanh là nhà riêng lé, ngoài chüc nãng dC a 
cOn sir dung d lam noi san xut, kinh doanh (cira hang buôn ban, dch vi van 
phOng, nhà tro, co sa san xut nhO và các djch vi khOc) hoc cong trInh phu tro' 
phuc vu san xut, kinh doanh (kho hang, noi dOng dê thu rnua, báo quán pliC 

3. Cht d cháy là chit có the bc cháy, cháy am i hoc cacbon hOa khi có tác 
dng cOa nguôn gay cháy và có khâ näng tip t11c cháy ké Ca khi khOng cOn nguOn 
gay cháy. 

4. Chit khó cháy là cht có th bc cháy, cháy am i hoic cacbon hOa khi có 
tác dng cüa ngun gay cháy nhixng không có khã nãng tiCp tyc chay klii khOng 
cOn ngun gay cháy. 

5. Chit không cháy là chit khOng bc cháy, khOng cháy am vá khOng 
cacbon hóa khi có tác dng cOa ngun gay cháy. 
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Diêu 4. Nguyen tãc áp ding 

1. Tuân thu các quy djnh cüa pháp Iut, các quy chuân, tiêu chuân ye phông 
cháy vâ chQ'a cháy. 

2. Các giãi pháp cãi tao, si1a chCra nhm tang ctrng an toàn ye phông cháy vâ 
chCra chãy phäi bão darn phü hçp vOi quy hotch xây dirng, dung quy djnh chuyCn 
ngãnh ye phông cháy và chira cháy, phü hcip vii diu kin thtrc tê ca sâ. 

3. Qua trInh thyc hin các bin pháp vã cong tác kim tra phái báo darn sy' On 
dinh. tao diu kiên thun loi cho tO chüc, cá nhân trong ho.t dng san xuât, kinh 
doanh, dOng quy dnh cüa pháp !ut v phông cháy và chüa cháy. 

Chiro'ngll 
TRACH NHIM BAO DAM AN TOAN PHONG CHY, CH(YA CHAY 

DOt vOi INHA O RIENG LE, NBA 0 KET HOP SAN XUAT, KINH DOANH 

Diêu 5. Trách nhim cüa chü hi gia dInh nhà o riêng lé, chü ho nhà ö' kêt 
ho'p san xut, kinh doanh 

I. Chu dng tim hiêu, nãm bat các quy djnh pháp 1ut, kin thurc, k9 nAng ca 
bàn ye phông cháy, chcra cháy và ciru nan, curu h; tIch cçrc tham gia các dcit tuyCn 
truyn, hun Iuyn v phông cháy, chra cháy do CG quan Cánh sat phOng cháy Va 
chi'a cháy, dja phu'ang to chü'c, tham gia phong trào toàn dan phông cháy và chcra 
c1iáytidjaphu'ung. 

2. PhO biên, don dOc, nhc nh t chirc, cá nhân, thânh viên trong gia dInh, 
nguoi kim vic trong nhà thirc hin các quy djnh cña pháp 1ut v phông cháy vâ 
ch&a cháy. Giä djrih tinh huông, cách xü 1 khi có sir c v cháy, no xãy ra dC 
hu'ng din vã to chiirc cho các thành viên trong gia dInh, ngui lam vic trong nha 
thy'c tp dé chü dng xü' 1 khi có tinh hung cháy, n xây ra. 

3. Báo darn an toàn ye phông cháy vâ chüa cháy trong qua trInh sir dyng 
nguOn lüa, nguOn nhit, thit bj, diing c11 sinh lüa, sinh nhit và trong qua trinh bão 
quan, sü' dyng chat d cháy t?i  nhà riêng lé, nba kt hçp san xut, kinh doanh; 
phál hin và ngãn chn nguy ca trçrc tip phát sinh cháy, hânh vi vi phm quy dnh 
vC an loan phông cháy vâ chfta cháy. 

4. Thu'&ng xuyên tO chiLrc tir kim tra dê kjp thai phát hin và khãc phyc ngay 
nhü'ng thiu sot, nguy co gay cháy, n trong phm vi quân l cüa minh. 

5. Phôi h?p  vOi dan vj, cá nhán duoc phân cong thirc hin trách nhim quãn 1'i 
nhã nu'ó'c y  phOng cháy và chira cháy (Cong an cp thj xã hoc UBND cp xa), co 
quan, 16 chi.c khác có hot dng san xut, kinh doanh ben trong nba d du'cc hu'ó'ng 
dn vá tO chüc thirc hin các quy djnh v an toàn phOng cháy vã chü'a cháy. 

6. '10 chtrc thçrc hin quán l chat chë vã sur dung an toãn chAt d cháy, n. 
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fliêu 6. Trách nhiêm cüa to chüc, Ca nhãn thuê nhà dê sari xtiii, kinh 
doanh 

1. To chirc, cá nhân thuê nhà dê san xuât, kinh doanh có trách nhiêm phOi 

hçxp vi chü h nhà kt hçp san xut, kinh doanh to chtrc thuc hiên cc quy diiih 

cia pháp lut, ni quy, quy djnh v phông cháy và cha cháy ti Diêu 5 Quy dnh 

nay. 

2. Chju trách nhim quãn l, ban hành các nôi quy, quy djnh, phãn cOng 

nguO'i thc hin nhim vii phông cháy và chüa cháy vã duy trI thyc hin các quy 
djnh v an toàn phông cháy và chia cháy trong phirn vi, khu vyc thuê thco quy 

dnh cüa pháp 1ut. 

3. T chirc duoc cp Giy chirng nhn dang k doanh nghip, phái thirc hin 

trách nhiém phông cháy và chra cháy theo quy djnh tti khoán 3 Diêu 5 1 ut phOng 

cháy và ch&a cháy và duy trI các diu kin an toàn ye phOng cháy ye chüa chey dOi 

vO'i Co s theo quy djnh ti Diêu 5 Nghj djnh so I 36/2020/ND-CP. 

Chung III 
AN TOAN PHONG CHAY, CHU'A CHAY DO! vOi NHA O 
RIENG LE, NHA 0 KET HOP SAN XUAT, KIN 11 DOAN II 

JJiêu 7. An toàn phông cháy, chfra cháy Iôi vol nhà ö riêng lé 

ChO h gia dInh, cá nhân sir diing nhà & riêng lé phâi báo darn vá duv trI diCLi 

lKiçn an toàn ye phông cháy, chcra cháy quy djnh tii khoán I và khoán 3, I)iCu 7 

Nghj djnh so 136/2020/ND-CP và các quy djnh sau day: 

1. Bô trI mt b&ng cOng näng si:r diing 

a) Gian phông dê a can b trI tai  tng thp, gn câu thang, Ii ra thoát nan, 
ngãn each vói khu v1rc, gian phông có bão quán vt dyng, thiêt b d chay, nO vC 
sü dung nguOn la, nguôn nhit. Không bO trI gian phOng báo quán, tIch trü xãng, 
dãu, hóa chat dé cháy, no... trong nhà; 

b) Gian phông, khu vixc d ô tO, xe may, may phát din dir phông vã phuDng 
tiên, thiêt bj khác có sir dyng nhiên lieu là xãng, dâu can phal du'cic ngãn cách hoic 
có khoáng cách den lôi ra thoát nan  cüa nhà Va noi dun nãu, nguOn ftra, nguOn 
nhiêt nhäm 1oui trr nguyen nhân gay cháy, cháy lan, bao darn thoát nan  an toàn 
cho ngu'ai tt'r các gian phông khác, tang phIa trén cOa nhà 

c) Nhà có tng ham, tng ban hm, can có giái pháp ngän cháy, ngn khOi Ian 
len tang trên qua câu thang bô, giêng thang may, tryc k5' thut cüa nhC; 

d) Biên quáng cáo thp dt ben ngoài nhà phái báo darn yCu cãu ye an toãn 
phông cháy và chüa cháy, không can tra lôi ra chInh và lOi ra thoát nan  thO 2 qua 
ban cOng, 10 gia cña nhà. 

2. Duang, lôi ra thoát nan  cOa nhà 
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a) Nhã có 01 Iôi ra thoát n?n  can bô trI them tôi thiu 01 lôi ra thr 2 qua ban 
công, là gia, cü'a so có mt ngoâi thông thoáng, lôi len mái nhâ hoc bang thang 
sat, ông tut, thang day ngoài nhà... dê thoát nn khi can thiêt. Tnthng hcp, lOi 
thoát qua lông sat, lui sat, can có ô cira có kjch thuc dü rng dê cho nguôi d 
chuyCn qua thun lgi; 

b) Lôi ra tui tang 1 can thoát trrc tip ra ngoài, truô'ng hçip thoát qua gian 
phông khác, phäi duy tn chiêurng lôi di vâ khoâng cách an toàn den các vt 
diing, thiêt b d cháy, no, nguôn lira, nguôn nhit (o to, Xe may...); khOng báo 
luan v1 dçing, thiCt bj dê cháy, nO, sü' dçing nguôn lua, nguôn nhit trong gãrn càu 
thang, buông thang b, trên hoc lien kê vi dung, lôi thoát nan.  Cua di trCn IOi 
thoát nan t?i tang i cânsü ding cira bàn lê (ci:ra cánh), han  ché sir ding cüa cuOn, 
cü'a tru'ot, truGng hp lap dt cira cuOn, phái có b luu din và b ti bang tay dC 
m khi mat diên hoc dng co' bj hông. 

3. Sap xêp tâi san, v,t dung và quãn 1, si.r diing nguôn hra, nguôn nhit 

a) Tài san, vt diing, cht d cháy phài dugc b trI, sap xêp gQn gang, khOng 

can iso' li va duô'ng thoát nmn, không dê gn ngun ha, nguOn nhit nhu' bép. 3 

crn diên, aptornat, cu dao, thit bj din có sinh nhit...; 

b) KhOng bô trI, six diing các vt dng, thit bj có áp hrc, d no (bInh xjt diet 

cOn tr3ng, bInh gas mini...) gn vj trI sr diing ngpn 1ira trn, thit bj din có sinh 

nhit... 

c) Vic sii dyng ngun hra trong nhà phâi bão dam an toàn phông cháy và 

chüa cháy, tránh phát sinh cháy, no trong qua trInh si.r diing, nht là vic sü dyng 

các loai bép sü dyng khI gas, bêp dâu, bp din và thp huong th cing, dOt yang 

ma. 

4. Lap d.t, sir dyng h thOng, thit bi din 

a) I l thông din du'c lap dt báo dam dü cOng sut tieu thy cüa các thit bj 

din; có thiêt bj bâo v, dóng ngät chung cho h thng, timg tng, nhánh và thiêt bj 

tiCu thy din có cOng suât tiêu thy lan; 

b) Khi lap dt them các thiêt bj tiêu thy diên, cn tInh toán cong suât cua 

thng din dê tránh qua tái và khOng cau mc day dn din cap cho thiêt bj; v trI 

ftip dt, bô trI thiêt bj phái báo darn an toàn v phông cháy và chUa cháy; 

c) Dày dn din dt trong nhà phâi báo dam an toàn v phOng cháy và chü'a 

cháy (dt trong ng gen, mang cap tai  vj trI tip giap vi thit bj; vt ding d chay, 

nO phâi ngan cách bang vt lieu khOng chay...); 

d) Du'ng day dn diên, các thit bj diên bj hix hOng, khOng báo darn an toân 

phái du'p'c sira chü'a, thay the ngay hoc ngt ngun din dn duàng dày dan din, 

các thiCt bi din nay. 

5. Trang b phu'o'ng tin, thit bj phông chay và chcra cháy 
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a) Can cir diu kin cña h gia dInh Va tInh chat, quy rnô cüa ngôi nh., 

khuyên khIch chü h gia dInh trang bj It nht 01 bInh chra cháy và cc dting cy 

phá do thông thithng (nhr: Bia, riu, xá beng, kIm cng 1iic...); 

b) Co th trang bj them h thng, thiêt bj báo cháy t1r dng, h thông chüa 

cháy bang nuóc, mt n phông dec, thang day, ông tçit cru ngu'ô'i, dn chiêu 

sang sr c vá các h thng, thit bj khác; 

c) , Các phuang tin, thit bj phái ducc dt ó' noi d thây, d lay, san sang su' 

dung d choa cháy và thoát nn an toàn khi xãy ra cháy, no. 

6. Khi süa chtra, cãi to nhâ có sü diing diing ci han cat kim loi, phài thu'c 

hin dung quy trInh, quy djnh; có ngtxi giárn sat, có bin pháp che chãn khOng d 

váy han tip xñc vói các chit d cháy; phái chuân bj các thiêt b, phu'ong tin dC 

xu 1' ngay khi xáy ra cháy, n. 

7. Ngoâi các quy djnh v an toàn phông cháy vâ chü'a cháy tti khoãn 1, 2, 3 

vâ 4 Diu nay, khuyn khIch chü ho gia dInh, cá nhân sü dyng nhá o riCng lé thyc 

hin các ni dung quy djnh tti Diu 9 Quy djnh nay nhãrn tang cu'ô'ng an toãn 

phông cháy vâ chira cháy di vi nhâ ô riêng lé. 

Biêu 8. An toàn phông cháy, ch&a cháy dôi vói nhà ö' két hç'p san xuãt, 
kinh doanh 

Chü h gia dInh, chü h kinh doanh phãi bão dam vâ duy tn diu kin an toàn 

v phông cháy, chra cháy quy dnh ti khoán 2, khoán 3, khoán 4 I)iêu 7 Ngh dlnh 
so 136/2020/ND-CP và Diu 7 Quy djnh nay. Khu v1rc san xuãt, kinh doanh trong 

nhà ô phãi báo dam các yêu cu v phông cháy và choa cháy sau: 

1. Bô trI mt bng cong nãng str dung 

a) Gian phông san xut, kho chira (cac gian phông san xuât, kinh doanh; kho 

hang hóa, kho luu trr, các gian phông kho và các nhâ có d.c diem sü dçing tuGng 
tu') b trI không qua 01 tng him; không bô trI gian phông sü' dyng hoc kho lu'u 

giü' các chit khI, cht lông d cháy, vt 1iu d cháy trong nhà; không bO tn gian 

phông dê trong tng hm; 

b) Gian phông san xut, kinh doanh phái di.,rcc ngän cháy lan, ngãn khói vol 

khu vrc d ciia h gia dInh, cu thang b chung cüa các tang va lôi ra thoát nin 

ti tang 1 cüa nhà; 

c) Gian phông san xuât, kinh doanh có bO trI gian phông tOn chu'a hang boa, 

vat lieu d cháy hoc sir diing ngun kia, nguOn nhit có tInh chat nguy hiCm chy. 

nO khác phuc vii hot dng san xut, kinh doanh phái du'çic ngàn cách vi khu vy'c 

san xut, kinh doanh bang kt cu ngän cháy. 

2. Dng, lôi ra thoát nn 

a) LOi ra thoát nn ti tang 1 cüa khu vrc dé phái ngãn cách vol 101 ra thoát 

nan cüa khu virc san xu&t, kinh doanh bang két cau ngãn chay 
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b) I)u'ô'ng, 1i thoát nan cüa khu vuc, gian phông, tng san xuãt, kinh doanh 
phái dáp i'ng quy djnh cüa tiêu chun, quy chuân k thut phông cháy, chü'a cháy 
t?i thai diem cái tio, thay dôi tInh cht s1r diing. Trong nhà i nhiéu tang có su' 
dçing chung cu thang b thoát nin thI gian phông san xut, kinh doanh hang hóa 
d cháy và khó cháy ti tmg tng nhà phài duqc ngãn cháy lan, ngãn khói vói câu 
liiang b bang kt câu ngãn cháy, cfra ngán cháy; 

c) I)ãy chuyên cong ngh bô tn trong khu virc san xuât, báo quán, sap xêp vt 
tu' hang hóa, mt bang kinh doanh trong gian phông san xuât, kinh doanh, kho 
chra phái du'o'c duy tn v chiêu rng ciia dung thoát nin và khoáng each tü' vj trI 
xanhãtdênlOi thoátnncüagianphông; 

d) Cua di trên !i thoát nan là cra bàn l (cira cánh) hoãc các loai caa khác 
nhu' ci'ra cuOn, cira tru'gt... nhirng phài bào dam các cira nay không ducic khóa hoic 
IuOn du'Gc rnó sn trong thai gian có ngi.thi lam vic, cüa cun phâi có b luu din 
và b td'i bang tay dé m& khi mat din hoc dng Ca bj hông. 

3. Sap xêp vt tu', hang hóa, quán 1', st diing nguOn lira, nguOn nhit trong nhà 

a) Sp xêp, báo quán vt tu, hang hóa theo tüng loai, có cllng tInh chat, cing 
dãc dim, nu sp xp, d trén biic kê, giá hoc xp thành chng phái vü'ng chãc, 
gpn gang, ngãn nip, không can tr li di, li thoát nn ca gian phOng, ngOi nhá. 
Vt tu', hang hóa, hóa chit d cháy cn b trI trong các khu virc, gian phông niCng 
vâ báo darn yCu cu ngãn cháy lan. Không tp kt, b trI vt tu, hang hóa trên các 
tuven du'ô'ng gay can trd giao thông và có the lam ánh huO'ng den vic tnién khai 
hii'c lu'yng, phu'o'ng tiên, thit bj chü'a cháy, cüu ntn, ciru h den t.irng nhà; 

b) Vat tu', hang hóa d cháy phãi b trI cách các thit bj din có khâ nãng sinh 
nhit nhu' bong den, ô cam, câu dao... và các khu virc phát sinh ngun fti'a, ngun 
n hi êt; 

c) KhOng bô trI no'i dun nâu, th cüng trong khu vuc san xuât, kinh doanh, 
bao quán vt tu, hang hóa d cháy. Khi diu kin kinh doanh, san xuât có sir dung 
nguOn ftra, nguOn nhit, thiêt bj sinh liira, sinh nhit phài b trI each xa vt tu, hang 
hóa dê cháy, phirang tin, diing c1i có xäng du, cht lOng, cht khI d cháy (nhu' ô 
tO, xc may, may nO, may phát din...); khi dir trcr xãng, du, khj gas LPG, hóa chat 
d cháy, nO phyc vy san xuât, phài b trI khu virc bao quàn ben ngoài nha báo darn 
yCu cu thông thoáng, tránh xa ngun ka, ngun nhit, tránh ành nng trrc tiêp va 
khOng dë gãn lôi ra thoát nin cüa nhà. 

4. l-Iê thOng, thiêt bj diên trong nba 

a) I Ic  thông din phài duc lap dt niêng bit cho khu virc san xut, kinh 
doanh và khu virc dê ô cüa nhà. Phãi bào dam dü cOng suit tiêu thy cOa các thiCt 
bi diên, có thiêt bj bâo v, dóng ngt chung cho h thng, tüng tng, nhánh vá thiCt 

bi tiCu thy din CO cOng suât tiêu thy Rm. Khi 1p dt them thit bj, may móc can 
tinh toán cOng sut cua h thng din d tránh qua tâi và khOng câu mac dày dn 
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diên cap cho thi&t bj trên; vi trI lap dat, bô trI phái háo darn yu cau an toan 

phàng cháy, chQa cháy; 

b) Ti khu virc có báo quán, kinh doanh, san xuãt, sü di.ing vat tu', hang boa, 

hóa chtt d cháy phái sir ding 1oi diing ci din, thiêt bj din là loi an toàn cháv. 

no; thit bi tiêu thii din 1p dt trong kho phâi duc khng ché chung bang thiêt h 

dóng ngt tir dng và dt ben ngoài kho; 

c) Day dn diên dt trong nhà phãi báo darn yêu câu ye an toãn phOng cbv 

chi'ra cháy (dt trong ng gen, máng cap, ti vj trI tiêp giáp vO'i thiCt b, va ding d 

cháy, no phâi ngãn cách bAng vtt lieu không cháy). Không su dyng nhiéu thit hi 

lieu thy din trong cüng 01 ô cam; 

d) Thit bj tiêu thy din có phát sinh ngun nhit không có bin pháp chyp 

bAo v thI phái b trI khoâng cách ti thiu là 0,5rn so vi noi dé vt tu', bang boa 

d chãy và khó cháy; 

d) Kiêm tra, si.ra cha, thay the các thit bj din hu hOng, không bào darn an 

toãn. Dung day dan din vâ các thit bj din hu' hông phãi du'c sO'a chü'a, khãc 

phyc ngay hoc ngAt ngun din dn dung day din, thiêt bj không an toàn. 

5. Trang bj phuung tin phông cháy và chra cháy 

a) Dôi vi khu virc kinh doanh, san xuât phäi trang bj phu'ong tin, i.hiêt hi 

phOng cháy, chQ'a cháy; can cir diu kin thçrc té có the trang bj them den chiCu 

sang sir c và den chi dn thoát nmn, h thông thông gió, chông ty khOi... bao darn 

theo quy djnh cCia Tiêu chuAn Quôc gia TCVN 3890:2009 Phuung tin phOng cháy 

vâ chüa cháy cho nba và cong trInh và các tiêu chuân k51 thut hin hãnh; 

b) Các phuong tiên, thit bj phông cháy và ch&a cháy phái du'çc dan tern 

kiêrn djnh và ducc kim tra, bào duô'ng djnh kS'  theo quy djnh. 

6. Lp h so theo dOi, quãn l hoçtt dng phông cháy và chQ'a cháy dôi vii 

nhà a kt hop san xut, kinh doanh cüa h gia dInh du'9'c cap giãy chüng nhin 

dang k doanh nghip thuc danh myc quy djnh tii Phy lye III, Phy lye IV ban 

hành kern theo Nghj djnh s 136/2020/ND-CP, bäo darn thành phãn theo quy dnh 

ti Diu 4 Thông tu s 149/2020/TT-BCA. 

ChLrong IV 
TO CHIIJ'C THIXC HIN 

JJiêu 9. Quy d1nh chuyên tiêp 

1. Nba riêng lé dã du'qc dua vào hoat dng, sr dyng tru'c thO'i diem Quy 
dlnh nay có hiu lye:  Khuyên khIch thirc hin các quy djnh an toàn phOng cháy và 
chQ'a cháy theo Diêu 7 Quy djnh nay. 

2. Nhà ó k& h?p  san xut, kinh doanh dâ du'gc du'a vào hot dng, sü' dyng 
tru'Oc thai diem Quy djnh nay có hiu hrc: Trong thai h?n  24 tháng salt thai diem 
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QUy dinh nay có hiêu krc, phâi thirc hin day dü các yêucâu ye an toân phông 
cháy, chCra cháy t?i  Diêu 8 Quy djnh nay. 

3. Nhà o riêng lé, nhã d kt hçp san xu.t, kinh doanh du'gc xây dtrng mdi, cai 
tao, süa chQ'a hoc thay dôi tInh chat sü ditng sau thai diem Quy djnh nay có hiu 
lyc phái báo dam các quy djnh ye an toàn phông cháy, cha cháy ti Diêu 7, Diêu 
8 Quy djnh nay tnuóc khi dua vào hot dng, sr ding. 

Diêu 10. Trách nhim cüa U ban nhân dan cap thj xã 

1. I'hyc hitn cong tác quán 1' nhâ nuOc v phông cháy và ch'a cháy quy dn1i 
ti khoán I DiCu 52 Nghj dnh so 136/2020/ND-CP. 

2. Chi dao, kiêm tra vic thirc hin Quy djnh nay cüa Uy ban nhan din . 
phudng, thj trân. 

Diêu 11. Trách nhiêm cüa U ban nhãn dan cap xã 

I. !'hyc hin cOng tác quán 1 nba nithc v phông cháy vâ chiTra cháy quy 
dnh ti khoan 2 Diêu 52 Nghj djnh so 136/2020/ND-CP. 

2. To chirc tuyCn truyn, phô bin Quy djnh nay dn các h gia dInh, ho kinh 
doanh, 16 chirc, cá nhãn cO lien quan trong phm vi trách nhim quán !. 

3. Kiêrn tra, hu'âng dn vic th1rc hiên Quy djnh nay di vo'i nhà ó,  riCng Ic. 
nhâ ô kCt hcp san xuât, kinh doanh thuc Phi hic IV Nghj djnh so 136/2020/ND-
CP trCn da bàn; xii I các hành vi vi phm pháp 1ut ye phông cháy và chQa chày 
theo thãrn quyén. 

J3iêu 12. Trách nhim cüa Cong an tinh 

I. Chu tn, phdi hp'p vi các don vj, dja phuung tuyên truyên. huó'ng dan. 
kiCm tra vic thy'c hin Quy dnh nay. 

2. Thy'c hin quán 1 nhà nuc v phông cháy và chCra cháy; kiêm tra, huong 
dan vic thyc hin Quydjnh nay dôi vi nhà kêt hgp san xuât, kinh doanh thuc 
Ph lye III Nghj djnh sO 136/2020/ND-CP trên dja ban; xir l các hành vi vi phm 
pháp luit ye phông cháy và chCra cháy theo thâm quyên. 

3. Djrih kS'  hang nãm (tru'âc ngày 15/12), báo cáo Uy ban nhân dan tinh tInh 
hinh thyc hin Quy djnh nay; kjp thai tham muu, de xuât Uy ban nhân dan tinh 
xem xét, giái quyêt nhüng khó khãn, vthng mac trong qua trInh tO chd'c triCn khai 
thuc hiên./. 
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