
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S:  03 I2O22IQD-UBND Ninh BInh, ngày4?tháng 01 nám 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy dlnh  v an toàn phôngcháy Va chfra cháy 

doi vo'i nha o' cua h9 gia dinh, ca nhan de o' hoc de o ket hqp 
san xuãt, kinh doanh trên dja bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TNH NINH BINH 

Can ci Lut T cht'c chInh quyn dja phuring ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can c Luát sta di, b sung mt sá dieu cia Lugt Ti cht'c ChInh pht và 

Luq7 T ch&c chInh quyn dja phucrng ngày 22 tha'ng 11 nàm 2019; 

Can thLutNhà &ngày25 tháng 11 nárn 2014; 

Can c' Lugt P hông cháy và chüa cháy ngây 29 tháng 6 nàm 2001; 

Can th Lut si}a do2i, bá sung mt s dieu cia Luqt Phông cháy và chil'a cháy 

ngày 22 tháng 11 näm 2013; 

Can ci Nghj ä?nh so' 136/2020/ND-CP ngày 24 tháng 11 nám 2020 cüa 

ChInh phz quy djnh chi tjlt m5t s dieu và biçn pháp thi hành Lugt Phông cháy và 

chti'a cháy và Lut tha ddi, bd sung m5t s diu cüa Luat  P hông cháy và chI?a cháy; 

Can ct Thong tirso' 02/2021/IT-BXD ngày 19 tháng 5 nám 2021 cüa B truig 

B5 Xáy dyng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chudn k9 thugt quóc gia ye An toân 

cháy cho nhà và cOng trInh; 

Theo d nghj cza Giám dc COng an tinh tgi TO' trInh sO' 20/TTr-C'A T-PCCC 

ngày 06 tháng 01 näm 2022. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh v an toàn phông cháy 

và chQa cháy di v&i nba a ciia h gia dInh, cá nhân d & hoc d & kt hgp san xuât, 

kinh doanh trén dia bàn tinh Ninh BInh. 
.A 'A Dieu 2. Hiçu hrc thi hanh 

Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày 15 tháng 02 näm 2022. 
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Diêu 3. To chüc thuc hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc Cong an tinh; Thu trthng 
các sâ, ban, ngânh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thânh ph; Chü tjch 
Uy ban nhân dan các xâ, phu'ô'ng, thj trn và các t chirc, cá nhân có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Nol n/ian: 
- Nhix DiOu 3; 
- B Cong an; 
- B Xây dirng; 
- ThtxO'ng trlrc Tinh Oy; 
- ThirO'ng trirc HDND tinh; 
- Ciic Kiêrn tra VBQPPL, B Tu pháp; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- Cong i'hong tin din tfr tinh; 
- COng báo tinh; 
- Luu: VT, VP7. 

IC VP? A?Tr_o I 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Tong Quang Thin 



CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

   

QUYD!NH 
Van toan phongchay va chüa chay dôi vo'i nhaô cüa ho gia dinh, ca nhãn 

de o' hoc de o' ket hçrp san xuat, kinh doanh tren da ban tinh Ninh Binh 
(Kern theo Quyêt djnh so 3 /2022/QD-UBND ngày'fttháng 0] nám 2022 

cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh) 

Chuong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

1. Quy djnh nay quy djnh v an toàn phông cháy và chta cháy d& vri nhà ó 

cüa ho gia dinh, cá nhân d a hoäc d & kt hop san xut, kinh doanh trên dja bàn 

tinh Ninh BInh. 

2. Quy djnh nay không diu chinh di vói can h trong chung Cu; cong 

trInh dan dicing không phãi là nhà a cüa h gia dInh, Ca nhân; nba d a dà chuyên 

di cong näng không con chüc näng &; nhà, cong trInh, các lInh virc san xuât, 

kinh doanh da có quy djnh riêng v phOng cháy và chüa cháy. 

Dieu 2. Doi tuqng ap thing 

Quy djnh nay áp ding di v&i co quan, t chirc, h gia dInh, h kinh doanh, 

cá nhân Co lien quan dn cong tác phOng cháy và chüa cháy dM v6i nhà & cüa 

h gia dInh, Ca nhân d a hoc d a kt hop san xut, kinh doanh trén dja bàn 

tinh Ninh BInh. 

Diêu 3. Giãi thIch tà ngii' 

1. Nhà a cüa h gia dInh, cá nhân (nhà a riêng lé) là cong trInh duqc 

xây dmg vâi mic dIch d & và phic vi1 các nhu cu sinh hoat  cüa h gia dInh, 

cá nhân, di.rgc xây dmg trén thira dt a riêng bit thuc quyn s1r diing hap pháp 
cüa t chIrc, ho gia dInh, cá nhân, bao gm nhà bit thir, nba a lien k và nhà & 

dôc lap. 

2. Nhà & cüa h gia dInh, cá nhân d & kt hop san xut, kinh doanh là nhà 

& riêng lé có san, ngoài ch&c nang d & cOn scr d1ing d lam noi san xuAt, kinh 

doanh hoc cOng trInh phi trq phiic vii san xut, kinh doanh. 
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Biu 4. Nguyen tãc áp dyng 

1. Tuãn thu các quy djnh v diu kiên san xut, kinh doanh dôi vci tüng ngành 
ngh san xut, kinh doanh tai  các van bàn quy phm pháp 1ut hin hành; tuân thu 
quy djnh v sCr diing cong trInh diing cong näng di.rçic cAp phép, tnr?mg hçcp thay di 
cOng näng s1r dung phãi bào dam thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan 
dn 1mb vrc, diu kin kinh doanh hoäc kin cüa cci quan có thâm quyên; dam bào 
thirc hin theo dung các tiêu chuAn quc gia, quy chuAn k5 thu.t quôc gia và cac van 

bàn quy phm pháp 1ut lien quan dn an toàn phông cháy và ch&a cháy di vOi nba 
i cüa h gia dInh, Ca nhân d a hoc d kEt hqp san xuAt, kinh doanh (nu co). 

2. Dam bão thirc hin quán 1' nhà nuóc v phông cháy và cha cháy theo 
hi.rOng n djnh, phü hçip vOi quy hoach tmg ngành, 1mb virc và quy hoach  xây 
dirng, phát trin cüa tinh. 

3. Tao diu kin thuân igi cho t chc, cá nhân n djnh hot dng san xuât, 
kinh doanh lâu dài; han ch viéc gián doan san xuAt, kinh doanh cüa ngithi dan. 

Chwrng II 
QUY B!NH  VE AN TOAN PHONG CHAY VA CHUA CHAY 

DO! VOl NHA 0 CUA HQ GIA D!NH, cA NHAN BE O 

Diu 5. B trI mt bang cong nãng sir dyng 

1. Phông d & b tn tai tAng thAp, gAn cAu thang, có lôi ra thoát nan,  ngän 

each vâi khu vrc có bâo quán vt ding, thit bj d cháy, n Va sr d%ing nguôn 
laa, ngun nhit. Không b trI phông bâo quán, tIch tr xàng, dAu, boa chAt d 
cháy, n trong nhà. 

2. Khu vrc d ô to, xc may, may phát din dir phông và phi.rang tin, thit 
bj khác có sir ding nhien 1iu là xäng, dAu phài di.rçic ngän each hoc có khoâng 
cách an toàn dn li ra thoát nan  cüa nhà và ncii dun nAu, ngun lira, ngun nhit 
nhAm loai  tth nguyen nhân gay cháy, cháy lan, bão dam thoát nan  an toán cho 

ngu&i tr các khu virc khác cüa nhà. Tnthng hcp các phông b trI trong khOng 
gian kin thI phài duy trI thi.r&ng xuyên giái pháp thông gió phü hçTp vâi dc diem 
cüa nba. 

3. Nba có tAng hAm, tAng ban hAm phãi có giãi pháp ngàn cháy, ngän khoi 
lan len tAng trén qua cAu thang b, ging thang may, triic k thut cüa nba. 

4. Di vâi nba có lAp dt bin quáng cáo ben ngoài nhà thI vic lAp dt biên 
quâng cáo phái bâo dam yeu cAu v an toàn phông cháy và chUa cháy, kbOng can 

tr& 16i ra thoát nan và 1i ra thi.'r hai cüa nhà. 
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Diu 6. Bô trI 1i ra thoát nan cüa nhã 

1. Nba có môt Mi ra thoát nan thI can cü tInh hlnh thixc t d b trI them 

môt 1i ra th hai qua ban công, cira s có mt ngoài thông thoáng, Mi len mái 

nhà hoc b trI thang sit, ng tiit, thang day ngoài nhà d thoát nan  khi c.n thit. 

Tiithng hçip nba có Mng s.t, lithi st bão v thI Mi ra thoát nin qua Mng s.t, luài 

s.t phâi có ô cra có kIch thuâc dü rng d cho ngi.thi di chuyn qua thun igi. 

2. Trên Mi di, cAu thang thoát nan,  không sr diing vt 1iu d cháy dé l.p 

dt, trang trI; không b trI, l.p dt vt ding, thit bj nhô ra khôi mt tix?ing có d 

cao di.ri 02m; không 1p dt gixclng soi. Chiu rng cüa Mi di, bàn thang thoát 

nan ti thiu là O,7m. 

3. Li ra tai  tAng 1 phãi thoát trirc tip ra ngoài; trnô'ng hgp thoát qua phông 

khác phài duy tn chiu rng Mi di ti thiu là O,7m và khoàng cách an toàn dn 

các v.t dirng, thit bj d cháy, n, ngun h:ra, ngun nhit. Cra di trên Mi ra thoát 

nan tai tAng 1 ixu tiên sir dung cra bàn l (cira cánh), han  ch sr dung ci:ra cun, 

cira tnugt; trt±ng hgp 1p dtt cira cun thI phãi có b luu din và b t?ii bAng tay 

d m& khi mAt din hoc dng CG bj hông. 

4. B trI noi d chIa khóa, ding ci phá d ô ncyi d thAy, d lAy dé kjp thôi 

m& cra khi có sr c cháy, n& 

Diu 7. SAp xp vt dçing, thit bj và quãn 1, sfr thing nguI1 hi'a, ngun 

nIiit trong nhà 

1. Tài san, vt 1iu d cháy phãi b trI, sAp xêp g9n gang, không can tr& Mi 

ra thoát nan;  không d gAn ngun la, ngun nbit, cAm din, thi& bj dóng cAt 

din, thit bj tiêu thi din có sinh nhit. Không b trI, sü drng các thit bj có áp 

hrc, d n gAn vi trI sir diing ng9n lira trAn d dun nAu, thi& bj din có sinh nhit. 

2. Vic s1r dung ngun hi'ra, ngun nhit trong nhà phãi báo dam các yêu 

cAu v an toãn phông cháy và chüa cháy. 

a) Khoâng cách ti thiu gifla bp nAu và tài san, v.t lieu d cháy là O,7m; 

nu có tAm cách nhit ngan cháy giih bp nAu và tài san, vt lieu d cháy thI 

khoãng cách ti thiu giQa bp nAu và tài san, vQtt 1iu d cháy là O,2m. 

b) Tru&ng hgp trong nhà có sir diing thit bj tiêu thii khI dAu mô hoá lông 

(bp ga) thi tAt cã các thit bj din trong nhà phãi lAp dt cách bInh khI dAu mô hoá 

lông ti thiu 1 ,5m. EMi vói bp sr dirng khI dAu mó boa lông phãi bô trI trên mt 
san bAng phAng, thông thoáng; thix&ng xuyCn kim tra tInh trang cüa van khóa, day 
dn và dóng van bInh ga sau khi sir diing; không nap 'ai d s1r dng các bInh ga 
dung cho bp ga xách tay loai sCr dng mt lAn; không sr dung bInh ga, day dn 
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khI, bp không rO ngun gc, xuAt xü. Khi phát hin có müi dc tnrng cUa khI ga 
phãi gitt nguyen hin trng cüa h thng din; không dung ngçn h'ra trn; m& cra 

s, c1ra chInh d thoát khI ga; khóa ngay van bInh ga và báo cho dui 1 cung cap ga 

gân nhât. 

c) Bp din phâi duçic 1p dt thit bj bão v, sr dung day dn phü hcip v&i 
cong sut cüa bp và có ngun gc xut xir rô rang. 

d) Bp du phãi &rcic b6 trI 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 nâu. 

d) Vách, trAn, vt lieu trang trI khu virc th cüng là loi không cháy hoc 
khó cháy; den dAu, huang, nn khi thp hi.rcrng phâi dt ch.c chän trên các vt 
lieu không cháy ho.c khó cháy. 

e) Không thp hwng khi không có ngu&i trong nhà; khi dot yang ma, khi 
dun n.0 cn Co ngithi trông coi và có bin pháp ngän tan lira d chng cháy lan. 

Diu 8. V 1p dt, sfr dung h thông din trong nhà 

1. H thng din khi 1p dt phãi bão dam dü cong suit tiêu thii cüa các thit 

bj din; có thit bj bâo v, dóng ngt chung cho toàn nba, tirng tng, nhánh và các 
thit bi tiêu thu diên có cong suAt lan. Khi 1p dt them các thi& bj tiêu thii phãi 
tInh toán cong sut cüa h thong din d tránh qua tãi, không tir ' 1p dt h thông 
din khi không am hiu v k5 thu.t an toàn din. 

2. Day dn din dt trong nhà phâi dt trong ng lun day, hp cap, tai vi trI 
tip giáp vai thit bj, 4t dirng d cháy, n phài ngan cách bang 4t lieu không 
cháy. Truac khi ra khOi nba ho.c khi di ngü phài kim tra, ngt nguôn din tth các 
thit bj lieu thii din không sü diing. 

3. Không cm day dn din trirc tip vào cam; khi ni day phái nôi so le 
và qun bang keo cách din, không d h các mi ni day din, không dung 4t 
lieu cách din không dung lieu chun d b9c các môi nôi. 

4. Khoàng cách ti thiu giu'a thi& bj tieu th.t din có phát sinh ngun nhit 
không có bin pháp chiip bâo v và vt tix, hang hóa cháy di..rçic là 0,5m. 

5. Thuang xuyên kim tra, sra chüa, thay th các thit bj din hu hông, 
không dam báo an toàn. Du&ng day dn din và các thit bj din hu hông phâi 
duçic sua chUa khc phiic ngay hoc ngt ngun din dn các vj trI hi.r hông. 

Diu 9. Trang bi  phuo'ng tin, thit bi  phông cháy và chüa cháy 

1. Can cir vào diu kin, quy mô cüa ngôi nhà, chü h gia dInh phãi trang bj 
It nht 01 bInh chü'a cháy, 01 ding cii phá dör thông thuang, 01 den pin; các thit 
bj nay phãi dt a vj trI d thy, d thy d thun tin cho vic sir diing. 
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2. Chü h gia dInh có th trang bj them h thng, thit bj báo cháy tr dng; 

h thng chia cháy bang rnrOc; mt na phàng dec;  thang day, ông tt ciru ng1ii 

(di vi nba tir 2 tng trà len). 

Biu 10. Han ct sfra chüa, cal to nba 

Khi han ct d sra chia, câi tao  nhà phãi thirc hin dung quy djnh cüa pháp 

1u.t; có bin pháp che chin không d vãy bàn tip xic vi các v.t 1iu d cháy; 

chun bj dung c, phuang tin chüa cháy và phãi có ngthi giám sat, sn sang cha 

cháy trong su& qua trmnh han ct và sau khi han cit. 

Chuo'ng III 
QUY B!NH  VE AN TOAN PHONG CHAY VA CH1A CHAY 

oOi VOl NHA 0 CUA HQ GIA BNH, CA NHAN BE 
KET HP SAN XUAT, KINH DOANH 

Biu 11. Quy djnh v an toàn phông cháy và chIi'a cháy di vói khu vrc 

Khu vrc d a phâi bâo dam và duy trI diu kin an toàn ye phông cháy và 

chtra cháy theo quy djnh t?i  chiang II Quy djnh nay. 

Biti 12. Quy dlnh  v an toàn phông cháy và chila cháy di vol khn vii'c 

san xut, kinh doanh 

1. Vic Ip, quân l, cp nht, b sung h sa quãn 1, theo dOi boat  dng 

phông cháy và cha cháy theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 4 Thông tu so 

149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 näm 2020 cOa B tru&ng B Cong an quy 

djnh chi tit mt s diu vã bin pháp thi hành Lut PhOng cháy và chüa cháy và 

Luât sCra dM, b sung mt s diu cüa Lu.t Phông cháy và chta cháy và Nghj djnh 

s 136/2020/ND-CP ngày 24 tháng 11 nam 2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 

mt s diu và bin pháp thi hành Lut PhOng cháy và chüa cháy và Lut sira di, 

b sung mt s diu cüa Lu.t PhOng cháy và chta cháy. 

2. Bô trI mt bang Cong näng sir dung 

a) Khu virc d san xut, kinh doanh phâi dugc ngän cháy lan, ngàn khói 

vai khu virc dê a, cAu thang b chung cüa cac tAng và 1i ra thoat nan tai tAng 1 

cüa nba. 

b) Khu virc san xuAt, kinh doanh có tn chra hang boa, vt 1iu d cháy, n 
hotc sCr ding ngun laa, ngun nhit có tInh chAt nguy him cháy, n phic vii 

hoat dng san xuAt, kinh doanh phâi ducic ngän cách vói khu vrc khác cüa nhà 

bAng kt cAu ngàn cháy. 
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c) Bin quâng cáo 1p dt ben ngoài nba phâi thirc hin theo dCing quy djnh 

cüa pháp Iut v quáng cao, tuân thu Quy chuAn k thut qu& gia v xây dirng 

và Ip dt phinng tin quáng cáo ngoái trôi QCVN 17:2018/BXD ban hành 

kern theo Thông tix s 04/201 8/TT-BXD ngãy 20 tháng 5 näm 2018 cüa B trithng 
B Xây dirng. 

3. B trI 1i ra thoát nan 

a) Khi thit k các Mi ra thoát nan  phái dam bào có It nht hai lôi ra thoát 

nan b tn phân tan. Li ra thoát nan  cüa khu vrc san xut, kinh doanh phái dáp 

üng quy djnh cüa tiêu chun, quy chun k thut phông cháy và chtra cháy; có 
chiu rng thông thug Mi thiu 0,8m, chiu cao thông thus' Mi thiu 1,9 m. Trong 

nba & nhiu tang có sCr dung chung cu thang b thoát nan  thI khu virc san xuât, 

kinh doanh hang hóa cháy duac tai tüng tng nba phái &xçic ngàn cháy Ian, ngàn 

khói v&i cu thang b bang kt cu ngän cháy, ci:ra ngän cháy. 

b) Day chuyn cong ngh b tn trong khu vrc san xut, báo quân, sap xêp 
vt t..r hang hóa, rnt bang kinh doanh phái duqc duy trI v chiu rng, chiu cao 

cüa Mi ra thoát nan  và khoàng cách tü vi trI xa nhat dn cira thoát nan  cüa khu vrc. 

c) Ca di trén Mi ra thoát nan  phái i.ru tiên sir dung c1ra bàn 1 (cira cánh). 

Tni.r&ng hçip sr d1ing cira cun, cüa truçit, hxâi sat d bào v tài san phài cam kêt 

chju trách nhiêrn v phông cháy và chIa cháy, phái duy trI chê d thu&ng m& cüa 

các cra nay trong th&i gian có ngu&i lam vic; cira cué,n phài sir diing loi ci:ra có 
co cau t1r thu, rn& nhanh, cira m& bang mô tcl din phái có b hru din và m& nhanh 

bang c (bang tay) khi mat din hoc mO tc bj hông. 

d) Nhà có thit k ban cong thI ban cong nhà phài dam bão thông thoáng, 

không lap dt Mng sat, 1uâi sat gay can tr& vic thoát nan  và ci1u nglx&i khi xãy ra 

cháy, n& 

d) Tru&ng hqp khu vjc san xuat, kinh doanh và khu virc d & sir dung 

chung Mi ra thoát nan  thI vic b trI Mi ra thoát nan  tic hin theo quy djnh tai 

khoân nay. 

4. Sap xp v.t ding, hang hóa, thit bj 

a) Sap xp, bâo quân 4t dixng, hang boa, thit bj theo tmg loai, có cüng 

tInh chat, cüng dc dim; vic sap xp phài vng chac, g9n gang, ngàn nap, không 

can trâ Mi ra thoát nan  dc bit là sánh, Mi ra tai  tang 1. 

b) V.t tu, hang hóa, thit bj d cháy hoac d bat cháy phãi b trI trong các 
khu vrc riêng; không d ln vOi các hang hóa khác; không b tnI dirOi gâm câu 

thang b và phãi darn bão yêu cau ngàn cháy lan. 
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c) Vt t.r, hang hóa d cháy phâi b trI cách các thit bj din có khâ näng 

sinh nhit, khu vrc phát sinh ngun hra, ngun nhit. 

d) Không tp kt, b trI 4t tix, hang hoá, thit bj trén 1i di gay can trâ giao 

thông và có th lam ánh hi.thng dn vic trin khai hrc li.rng, phuang tin, thit bj 

chUa cháy, ciru nan,  ciru h dn tmg khu virc cüa nhà. Khi s.p xp 4t tu, hang 

hoá, thit bj phãi loai trr nhctng diu kin có th dn dn t1r cháy do phát sinh nhit, 

do tác diing phân trng hóa hpc gifla các chAt vâi nhau. 

5. Quãn 1, sCr ding ngun hra, ngun nhit 

a) Không b trI nai dun nAu, th6 cüng trong khu vrc san xuât, kinh doanh, 

báo quân 4t tu, hang hóa cháy duçic. 

b) Khi san xuAt, kinh doanh có s1r dung ngun ha, ngun nhit, thit bj sinh 

h'ra, sinh nhiêt phãi b trI khoáng cách an toãn vài các vt tu, hang hoá d cháy, 

phrang tin, ding cti có xãng dAu, chAt lông, chAt khI d cháy. 

c) B trI khu vrc di,r trU xäng, dAu, khI dAu mô hóa lông, hóa chAt d cháy, 

n phic vi san XUAt ben ngoài nhà, bão dam yêu cAn thông thoáng, tránh xa nguôn 

iCra, ngun nhit, tránh ánh nAng trirc tip và không ãnh huCrng dn 1i ra thoát nan 

cüanhà. 

6. Vic lAp dat, sCr dçing h thng din 

a) Xây dçrng mOi hoc cãi tao  và sCra chra h thng din trong nhà d a két 

hqp san xuAt, kinh doanh phãi tuân thu quy djnh cüa Quy chuAn k thut quc gia 

v h thng din cüa nha Cr và nhâ cong cong  QCVN 12:2014/BXD ban hành 

kern theo Thông tix s 20/201 4/TT-BXD ngày 29 tháng 12 nàm 2014 cüa B tru&ng 

B Xây drng. 

b) H thng din phãi duçc lAp dt riêng bit cho khu vrc san xuAt, kinh 

doanh và khu virc d Cr; phãi bão dam dung cong suAt tiêu thii cüa các thit bj din; 

có thit bj báo v, dóng ngAt chung cho h thng, ttrng tAng, nhánh và thit bj tiêu 

thu din có cong suAt tiêu thu 1Cm. Khi lAp dt them thit bj, may moe phái tInh 

cong suAt cCra h thng din d tránh qua tái; không tr ' câu mAc day dAn din cAp 

cho thit bj khi không nAm vttng k thut an toãn din; vi trI lAp dt, b trI phài 

bào darn yêu v an toàn phOng cháy, chtta cháy. 

c) Khu vrc bâo quán, san xuAt, kinh doanh, scr ding vt ti.r, hang hOa, boa 

chAt d cháy phãi sCr diing loai diing cit diên, thit bj din là loi an toàn cháy, n& 

Thit bj tiêu thii din lAp dt trong kho phâi di.rçc khng ch chung bAng thi& bj 

dóng ngAt tr dng và dt ben ngoài kho. 
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d) Day dn din dt trong nhã phâi dt trong ng 1un day, hp cap; t?i  vj 

trI tip giáp vOi vt tu, thit bj d cháy, M phâi ngän cách b&ng 4t 1iu không 

cháy. Không 1p dt ththng day dn din và thit bj tiêu thi din trên tu&ng, vách, 

trn, san nhà có cu tao  bang vt Iiu d cháy; 1p d.t các bong din chiu sang 

phâi gn vào các móc treo chuyên dung, không treo trlrc tip bang day dan. Không 

cm day dn din trrc tip vào cam; khi nM day phài ni so le và quân bang keo 

cách din, không d h các mi ni day diên, không dung 4t lieu cách din không 

dung tiêu chun d b9c các môi nôi. 

d) Khoâng cách ti thiu giüa thit bj tiêu th din có phát sinh nguôn nhit 

không Co bin pháp chip bào v và 4t til, hang hóa cháy duc là 0,5m. 

e) Thu?ng xuyên kim tra, sira chQ'a, thay th các thit bj din hii hông, không 

dam bão an toàn. Dumg day dn din Va các thi& bj din hu hông phài ducic sira 

chta khc phçic ngay hoc ngt ngun din dn b phn nay. 

7. Trang bj phi.rang tin phOng cháy và chUa cháy 

a) Di vOi khu vrc san xut, kinh doanh phãi trang bj phucmg tin, thit bj 

phông cháy và chita cháy bào dam theo quy djnh c11a Tiêu chuân Vit Nam TC\TN 

3 890:2009 và các tiêu chu.n quc gia, quy chun k thut quc gia khác (nêu co). 

b) Trang bj, ltip dt thit bj báo cháy cic b, phisang tin c'Cru nan, c11u h 

phü hcip vOi quy mô, tInh chit, dc dim, mic dIch sü ding. Các phuGng tin 

phOng cháy và chüa cháy phãi duçic kim djnh và dugc kirn tra, báo dung djnh 

kS' theo quy djnh. 

8. Khi han c.t trong sra chü'a, cãi tao  nhà phài thirc hin dung quy djnh cüa 

pháp 1ut; cO bin pháp che chin không d váy han tip xüc vth các 4t lieu dê 

cháy; chuAn bj diing ci, phuang tiin chtra cháy và phãi có ngui giám sat, sn 

sang chQa cháy trong su& qua trInh han ct và sau khi han cat. 

Chirong IV 
TRACH NHIM CUA CHU HO GIA D!NH, CHU HQ KINH DOANH, 

CAC Co.  QUAN, TO CHUC, cA NHAN 

Diu 13. Trách nhim cüa chü h gia dInh, chü h kinh doanh 

1. Chü dng tim hiu các quy djnh cüa pháp lust  vâ kin thüc, k nàng ca 

bàn v phOng cháy, chQa cháy, cüu nan,  c1ru h; lien h, ph6i hp vi càc Ca quan 

quán l nhà nirfic v phOng cháy, chia cháy d duçc hithng dn và t chüc thrc 
hin các diu kin v an toàn phOng cháy, chüa cháy theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
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tIch crc tham gia các bui tuyên truyn, hun 1uyn v phông cháy, chüa cháy do 

c quan có thm quyn t chrc và phong trào toàn dan phông cháy, chtta cháy & 

dja phutng. 

2. Ph bin, don d'c, nhc nh& thành viên trong gia dInh, t chirc, cá nhân 

hoat dng san xut, kinh doanh trong nhà thirc hin các quy djnh cUa pháp 1ut v 

phông cháy, chUa cháy; già djnh tInh hung v cháy, n và hisóng dn cho thành 

viên trong gia dmnh, ngtthi lam vic trong nhà thirc tp cách xcr 1 khi có tInh hung 

xáy ra. 

3. Thi.r&ng xuyén tir kim tra d khc phic nhCing vi phm quy djnh an toàn 

phông cháy, chü'a cháy trong phm vi quàn 1' cüa mInh. Tir trang bj các phuang 

tin phông cháy, chtra cháy, ciru nan,  cru h tai  ch; thirc hin tht cong tác bâo 

quán, báo duOng, s1r ding các phucing tin dã trang bj. 

4. Phi hçp vOi t chrc và h gia dInh khác trong vic bão dam diu kin 

an toàn v phông cháy và chüa cháy; quãn 1 chat chë và sir dung an toàn cht d 

gay cháy, n& 

Diêu 14. Trách nhim cüa thành viên h gia dInh, ngu'ô'i lam vic 

trong nhà 

1. Chü dng tIm hiu các quy djnh pháp 1ut và kin thrc, k nàng cci bàn 

v phông cháy, chUa cháy; nm vQng each sü ding dung c, phuang tin phông 

cháy, chüa cháy duçic trang bj; tIch crc tham gia các dçt tuyên truyn, huân 1uyn 

v& phông cháy, cha cháy do ca quan có thrn quyn t, chirc và phong trào toàn 

dan phông cháy, chra cháy tai  dja phi.rcrng. 

2. Thrc hin các yêu cAu v phông cháy vã chüa cháy theo quy djnh cüa 

pháp 1ut và do chü h gia dInh hi.r&ng dan, quy djnh. 

3. Bão dam an toàn v phông cháy và chfra cháy trong qua trInh sü ding 

ngun lüa, ngun nhit, thit bj, diing ci sinh hra, sinh nhit và trong bào quàn, sir 

ditng chat cháy tai  nhà a ciia h gia dIrth, cá nhân d a hoc d & kt hçip san xut, 

kinh doanh; phát hin và ngän chn nguy cci trirc tip phát sinh cháy, hành vi vi 

pham quy djnh v an toàn phông cháy, ch1ta cháy. 

Diêu 15. Trách nhim cüa to chüc, Ca nhân hot dng san xut, kinh 

doanh trong nhà d ô két hqp san xuât, kinh doanh 

T chirc thirc hin các quy djnh cüa pháp li4tt, ni quy v phông cháy, chtra 
cháy do chü h gia dInh ban hành; thrc hin trách nhim quãn 1, ban hành các 
ni quy, phân cong nglx&i thrc hin nhim vi phông cháy, cha cháy và duy trI 

các diu kin an toân phông cháy, chüa cháy thuc pham vi quàn 1. 
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ChuongV 
TO CHUC THUC HIN 

Diu 16. Xii 1 chuyên tip 

Trong thñ hin 06 tháng k tr ngày Quy djnh nay có hiu 1rc thi hành, nhà 

& có sn dä chuyn di cong näng thành nhà d a kt hcTp san xut, kinh doanh 

duçyc dua vào sii'r ding trtr&c ngày Quy djnh nay có hiu 1irc thi hành phãi bâo dam 

an toàn v phông cháy và cha cháy theo quy djnh ti chuong III Quy djnh nay. 

Diu 17. Trách nhiêm thi hành 

1. Trách nhiêm cüa Uy ban nhân dan cp xã 

a) Tuyên truyn, ph bin Quy djnh nay dn các h gia dInh, h kinh doanh, 

t ch&c, cá nhân có lien quan trong phrn vi quãn 1. 

b) Kim tra, hu&ng dn vic thirc hin Quy djnh nay và x& 1 các hành vi vi 

phm pháp Iut v phông cháy, chüa cháy theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp huyn 

a) T chirc trin khai, huó'ng dan, tuyên truyn, ph bin thrc hin Quy djnh 

nay và x& 1 các t ch&c, h gia dInh, h kinh doanh cá nhân không thrc hin theo 

quy djnh. 

b) Rà soát các diu kin v an toàn phông cháy và chüa cháy khi cap giây 
phép xây dirng nhà &. 

3. Trách nhim cüa Cong an tinh 

a) Chü trI, phM hçp vâi các ca quan, dan vj có lien quan hu&ng dan, theo dôi, 

don dc, kim tra vic thirc hin Quy djnh nay trên da bàn tinh; tng hçp nhüng khó 

khãn, vithng mc trong qua trInh trin khai thxc hin, báo cáo T.Jy ban nhân dan tinh 

xem xét quyt djnh. 

b) Chi do, hu&ng dn, kim tra hrc luçing Cánh sat phông cháy, chüa cháy 

và ciru nan, cüu ho; Cong an c.p huyn, Cong an cp xa thirc hin nghiêm tüc các 

ni dung ti Quy dlnh  nay. 

c) Phi hop các s&, ban, ngành, U' ban nhân dan cp huyn hu&ng dn các t 

ch&c, h gia dInh, h kinh doanh, cá nhân thirc hin các giái pháp khc phc di v&i 

tüng ni dung không dam bão an toàn phông cháy và chtra cháy. 

4. Trách nhim cña các sâ, ban, ngành 

Phi hçip vói Cong an tinh và các ca quan, don vj có lien quan to chirc thirc 
hin Quy djnh nay trong phm vi chirc näng, nhim vii chrqc giao. 
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Diu 18. S1ra dôi, bô sung Quy djnli 

Trong qua trInh thirc hin Quy djnh, nu Co khó khãn, vuâng m.c phát sinh, 

các ca quan, dan vj, t chirc, cá nhân kjp thai phãn ánh v Cong an tinh d tng hqp, 

nghiên ciru, báo cáo, d xuAt Uy ban nhân dan tinh xem xét, sü'a di, b sung cho 

phü hçp./. 
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