BO CONG AN
CONG AN T!NH sOc TRANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
fc 1p - Tir do - Hnh phtic

S: 2ig1 /QD-CAT

Soc Tràng, ngày jg tháng 5 nám 2021

QUYET D!NH
Ban hành Quy dnh phân cp quãn 1 Nhà nir&c Ye Cong tác
phông cháy, chfra cháy và thu nan, thu hI lôi vfri Phông Cãnh sat
phông cháy, chüa cháy và thu nin, cfru h và Cong an các huyn,
thj xã, thành phô trên dja bàn tinh Soc Trãng

GIAM DOC CONG AN T!NH SOC TRANG
Can cii' Lu2t Phông cháy và chü'a cháy nám 2001; Luát tha dói, ha sung
m5t so diêu cza Lut Phông cháy và chii'a cháy nàm 2013,
Gàn ci Nghj djnh s 83/201 7/ND-C? ngày 18/7/2017 cia ChInh phz quy
djnh ye cOng tác ciu nan, cthi hç5 cia 4cc lupngphOng cháy và chüa cháy;
Gàn ci Nghj djnh so' 136/2020/ND-C? ngày 24/11/2020 cia ChInh phi
quy djnh chi tiêt m5t so diêu và bin pháp thi hành Lut PhOng chOy và chüa
cháy và Lut tha dói, hO sung mt sO diêu cüa Lut PhOng cháy và chü'a cháy;
Cán ci Thông tic so' 41/2018/TT-BCA ngày 13/3/2018 cia Bç5 trwàng B5
Cong an quy djnhchi'c náng, nhiêm v, quyên 4cm và tO ch&c b may cia C!Ong
an tinh, thành phO tryc thu5c Trung wo'ng,
C'än ci Thông tic sd149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 cia B5 trithng
Bç5 COng an quy djnh chi tiêt rnç5t sO diêu và binpháp thi hành LutphOng cháy
và cha cháy và Lut tha dOi, hO sung mt sO diêu cia Lut PhOng cháy và
chü'a cháy và Nghj djn/i sO 136/2020/ND-C? ngày 24/11/2020 cia CliInh phi
quy ajnh chi tiêt mç$t sO diêu và bin phOp thi hành Lut PhOng cháy và chia
cháy và Luát si'ca dOi, ho sung m3t so diêu cia Lut PhOng cháy và chI'a cháy,
Theo ct nghj cüa TrwO'ng phOng PhOng Cánh sat phông cháy, c1'iIa cháy
và ci ngn, cz,'eu h3 tgi Ta trInh sO 908/TT-PCO7 ngày 24/5/202 1.
QUYET DINH:
Diu 1. Ban hârth kern theo Quy& d4nh nay "Quy Otjnh phOn c4p quán lj
Nhà nu'O'c ye cOng tác phông cháy, chiia cháy và ci ngn, c&u hç3 dOi vái PhOng
Cánh sátphông cháy, chia cháy và cthi ngn, c&u h5 và COng an các huyn, thj
xd, thành phO trên dja bàn tinh Soc Träng".
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IJiêu 2. Quyt djnh có hiêu 1rc k tr ngày k và thay th Quyêt dnh s
98/QD-CAT ngày 23/4/2020 cüa Cong an tinh Soc Träng.
Diu 3. Các dng chI Trung phOng PhOng Të chüc can b; Trithng
phông PhOng Hu can; Trithng phOng PhOng Cãnh sat phOng cháy, chtta cháy Va
elm nan, elm h; Tru&ng Cong an các huyên, thj xà, t,hành phô và các don vj có
lien quan chju trách nhim thi hânh quyêt dijnh nay./P
Ncinhmn:
- Nhu Diêu 3 (dé thuc hiên);
- C07, BO Cong an (dé baa cáo);
- UBND tinh (dé báo cáo);
- Các Phó Giám dôc CA tinh (dé p/h chi dao);
- Lixu: VT, PVO1 (TMCS), PCO7.

Di tá Nguyn Minh Ng9c

BO CONG AN
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
CONG AN T!NH SOC TRANG
Dôc 1p - Tir do - Hnh phüc

QUY D!NH
Phân cap quãn 1 Nhà niroc v cong tác phông cháy, chui'a cháy và ctI'u nn,
cfru ho dôi vói Phông Cãnh sat phông cháy, chfra cháy và cfru nn, cfru h và
Cong an các huyn, thj xã,thành phô trên dja bàn tinh Soc Trãng
(Ban hành kern theo Quyet djnh sô/J'/QD-CATngày )!/5/2021
cña Giám doe C'Ong an tinh,)
Chtro'ng I
QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phim vi diu chinh
Quy dnh nay quy djnh v nguyen tc, quan h phêi hap, chüc nAng, nhim
vi, quyên han cüa 1irc luçing Cong an nhân dan trong cong tác quàn 1 Nlià nithc
ye phông cháy, chia cháy va cihi nan, thu h (PCCC và CNCH) trên da bàn tinh
Soc Tràng.
Diêu 2. Dôi tu'qng áp duing
và CNCH, Cong an
Quy djnh nay áp dçing di v9i Phông Cánh sat
các huyn, thj xã, thành phô (Cong an cap huyn), các dan vj có lien quan thuc
Cong an tinh và các ca quan, t chirc có lien quan.
ccc

A

A

Dieu 3. Nguyen tac phan cap
1. Vic phân công, phân cp phãi tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut ye
PCCC và CNCH và các van bàn quy phm pháp 1u.t khác có lien quan, bâo dam
thc hin dung chrc náng, nhiem v%1, quyên han dirnc giao; không chong chéo giUa
các dan vj, không bO sot, l9t nhim vii và dôi tixqng quãn 1)' Nhà nuàc trong linh
c PCCC và CNCH.
2. Dáp 1rng yeu cAu câi cách hành chInh, tao diu kin thu.n igi cho ca quan,
tO chác, ca nhan, dam bão dan giãn, thông thoáng, giãm thyi gian, chi phi giài
quyêt thu tçic hành chInh; dng thai, dam bâo chat chê v nghip vii.
3. Dam bâo dng b, thng nht trong chi dao, diu hành cong tác PCCC Va
CNCH tü tinh den huyn, gop phãn nâng cao hiu 1irc, hiu qua quàn 1 Nhà nuâc
ye cong tác PCCC va CNCH; phân công, phn cap, trách nhim quãn 1' phü hap
vói tInh hInh, d.c diem cüa timg dja phuang và khâ näng, diêu kin thirc hin.
Chu'o'ngll
NHUNG QUY DTNII CU THE
A
Dieu 4. Chtrc nang, nhiçm vt1, quyen
hin
1. Phông Cãnh sat

ccc

va CNCH
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Th%rc hin theo Quyt dinh s 241 3/QD-BCA ngày 09/4/2019 cUa B tru&ng
B Cong an quy djnh chüc nAng, nhim v1i, quyên han và to chirc b may cüa Phông
Cãnh sat
và CNCH thuôc Cong an tinh, thành phô trirc thuc Trung uo'ng.
ccc

A
2. Cong an cap
huyçn
A

A

Thc hin theo Thông tu s 42/201 8/TT-BCA ngày 25/12/2018 cüa B
tru6ng B Cong an quy djnh chüc näng, nhim v1i, quyên han và to chüc b may
cüa Cong an huyn, qi4n, thj xâ, thành pM thuc tinh.
Din 5. Phân cp quãn 1
1. Cong tác quãn 1 dja bàn, co s&, phirong tin giao thông co giói có yêu
cu dàc biêt bão dam an toàn PCCC
ye

a) Phông Cãnh sat PCCC và CNCH
- Dja bàn quãn 1: Pham vi don vj hành chinh cp tinh;
- Dêi ttxçmg: Theo Phii liic I Quy djnh nay.
b) Cong an cp huyn
- Dja bàn quàn 1: Pham vi don vj hành chInh cp huyn;
- f,i tuçlng: Theo Phij 1iic II Quy djnh nay.
2. Cap phép vn chuyn hang hóa nguy hiêm

ye

cháy, no

Cp phép 4n chuyn hang hóa nguy him v cháy, n thuc loai 1, loai 2,
loai 3, loai 4 và loai 9 bang phuong tin giao thông co giâi dixông b, trên du?ng
thüy ni dja thirc hin theo quy djnh cCia Nghj djnh so 42/2020/ND-CP ngày
08/4/2020 cüa Chfnh phü quy dljnh v DanE mi1c hang hoá nguy him, vn chuyên
hang hoá nguy him bng phuang tin giao thông co giOi du?ing bO và vn chuyên
hang hóa nguy hiêm trên duèng thu) ni dja, duçc thirc hin nhu sau:
- Phông Cãnh sat PCCC va CNCH thixc hin cp phép 4n chuyén hang hóa
nguy hiêm
cháy, no dôi vâi phuang tin giao thông co giôi du&ng b tai các
Khu Cong nghip, da bàn thành pM Soc Tràng; phuang tin 4n chuyên hang hóa
nguy himv cháy, M trên duO'ng thüy ni da trong pham vi toàn tinh ducic quy
djnh tai Dieu 9 Nghj djnh so 136/2020/ND-CP (Thc hin thi tic hành chInh theo
Quyêt djnh so 2974/QD-BcA-007 ngày 04/5/2021 ca B5 triróng B5 Cong an).
ye

-' COng an các huyn, thj xã thirc hin cp phép 4n chuyn hang hóa nguy
hiêm cháy, no dôi vâi phuang tin giao thông co gi&i duO'ng b tai dja bàn quàn
1 duçic quy djnh tai Diêu 9 Nghj djnh s 136/2020/ND-CP (Th1!c hin thi tyc
hành chInh theo Quyêt dinh sO 2974/QD-BcA-007 ngày 04/5/202] cüa Bó trw&ng
Bó COng an).
ye

3. Cong tác thm duyt thit k và kim tra kt qua nghim thu

ye

ccc

và CNCH thrc hin cong tác thm duyt thiêt ké và
PhOng CanE sat
dôi vói cac dir an, cOng trInh, phirong tin
kiêm tra kêt qua nghim thu
giao thông cci gith có yêu câu dc bit bão dam an toàn PCCC theo quy djnh tai
Diêu 13, Diêu 15 và Phi 1iic V Nghj djnh so 136/2020/ND-CP ('Thyv J'ziçn thi tyc
ccc

ye

ccc

ye

hành chInh theo Quyé't djnh so' 2974/QD-BCA-007 ngày 04/5/2021 cza B5 truOiig
Bó Cong an).
4. Cong tác kim tra, xfr 1 vi phm hành chInh; tm dInh chi, dlnh cM,
phiic hôi hoyt dng tróng linh vlyc PCCC
- Phông Cành sat ccc và CNCH và Cong an cp huyn thrc hin cong tác
kiêm tra an toàn ye ccc va CNCH dinh kS', dot xuât theo dôi tirqng duvc quy
djnh tai khoàn 1 Dieu 16 Nghj dinh so 136/2020/ND-CP và Diêu 7 Thông tu so
149/2020/TT-BCA duqc phân cap (dOi vái Phông Cánh sat ccc và CNCH ti
Phy lye I, dOi vó'i COng an cap huyên tgi Phy lye II Quy djnh nay) theo trInh tir thu
tc quy djnh ti Dieu 16 Nghj djnh so 136/2020/ND-CP; Diêu 8 Thông ti.r sO
149/2020/TT-BCA; Thông tu sO 141/2020/TT-BCA; Nghj djnh sO 156/2018/NDCP và các van bàn có lien quan.
- Phông Cánh sat ccc va CNCH và Cong an cp huyn klii phát hin các
ci s& có nguy ci phát sinh cháy, no duçic quy djnh tai khoãn 1 Diêu 17 Nghj djnh
so 136/2020/ND-CP thi kiêm tra dt xuât các ca sO' theo phân cap âé thrc hin
vic torn dInh chi, dInh .chi ho.t dng va phçic hOi hot dng theo quy djnh ti Diêu
17, Dieu 18 Nghj djnh sO 136/2020/ND-CP (Thtc hin thz tyc hành chInh theo
Quyêt dinh sO 2974/QD-BCA-007 ngày 04/5/2021 cz-a B5 trwO'ng Bó Cong an).
5. Cong tác xây diyng, phê duyt và t chfrc thrc tp phmng an chfra
cháy, phtrng an cfru nn, cfru h cüa co' quan Cong an
a) Xây dimg, phê duyt, t chüc thirc tp phrnmg an chüa cháy
- PhOng Cánh sat ccc va CNCH cO trách nhim t chüc xây dçmg phuong
an chia cháy dôi vói cci sO' duçic phân cp tai Phi liic I Quy djnh nay trén ca sO'
quy mô duçc quy dinh tti diem c, khoàn 3 Diêu 19 Nghj djnh sO 136/2020/ND-CP;
thc hin phê duyt phucing an chüa cháy duçic quy djnh tai Diêu 9 và tO chirc thrc
tp phucrng an chia cháy theo quy djnh tai khoàn 2 Diêu 10 Thông tu so
149/2020/TT-BCA.
- Cong an c.p huyn có trách nhim t chirc xay dimg phucmg an chüa cháy
dôi vói c sO' duçic phân cap tai Phv 1iic II Quy djnh nay trén Ca sO' quy mO duqc quy
djnh tai diem b, khoàn 3 Diêu 19 Nghi dinh sO 13 6/2020/ND-CP; thixc hin phê
duyt phuang an cha cháy duqc quy djnh tai Diêu 9 và to chirc thirc tp phuang an
chüa cháy theo quy djnh tai khoãn 2 Diêu 10 Thông tu so 149/2020/TT-BCA.
b) Xây dimg, phê duyt, t chirc thirc tp phuo'ng an ciru nan, ci'ru h
PhOng Cánh sat ccc và CNCH có trách nhiêm t chic xay dtxng phuo'ng
an CNCH theo quy djnh tai diem b, khoán 3 và khoán 4; thirc hin phé duyt
phi.rang an CNCH duqc quy djnh tai Miic 1, diem b, khoàn 8 Diêu 9 và thirc tp
phuang an CNCH theo quy dinh tai diem b, d khoán 6, Diêu 9 Nghj ctjnh so
83/2017/ND-CP.
6. Phê duyt phtro'ng an chü'a cháy cüa co' s&
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- Phông Cành sat ccc và CNCH có trách nhim phê duyt phucing an
chüa cháy cüa cci sâ dôi vói các cci sâ thxçic quy djnh ti Phii 1c III ban hành kern
theo Nghj djnh so 136/2020/ND-CP trên cci si duçic phân cap tai Phii 1iic I Quy
djnh nay (Thzrc hin
tyc hành chInh theo Quyét djnh so 2974/QD-BcA-007
ngày 04/5/202 1 cña Bô tru'àng Bó Cong an).
- Cong an cp huyn có trách nhim phé duyt phucing an chüa cháy cña co
s& dôi vOi các cci sâ duçic quy djnh tai Phii inc III ban hành kern theo Nghj djnh so
136/2020/ND-CP trên cci sO duic phân cap ti Phi liic II Quy djnh nay (Thy'c hiçn
thz tyc hành chInh theo Quyêt djnh sO 2974/QD-BcA-007 ngày 04/5/2021 cIa B5
tru'Ong Bó COng an).
7. Cong tác hun luyn, bi du'o'ng nghip viii và cp, cp di, cap li (g9i
chung là cap) chfrng nhn huân luyn nghip vti PCCC và CNCH
a) Hun 1uyn, bM duong và cp chü'ng nhn hu.n 1uyn nghip viii PCCC
Phông Cánh sat ccc và CNCH và Cong an cp huyn to chirc huân 1uyn,
bôi duOng và cap chfrng nhn huân 1uyn nghip vii PCCC dugc quy djnh tai Diêu
33 Nghj djnh so 136/2020/ND-CP 'Thc hin thi tyc hành chInh theo Quyêt djnh
so 2974/QD-BcA-007 ngày 04/5/202 1 cña Bç5 trwó'ng B5 C'Ong an).
b) Bi duông, hun 1uyn, hurng dn kin thirc và dtp ch(rng nhn huân
1uyn nghip v11 CNCH
Phông Cãnh sat ccc và CNCH t chirc bi duông, hu.n 1uyn, huó'ng dn
kiên thi'rc và cap chirng nhn huân 1uyn nghip vii CNCH duqe quy djnhti Diêu
11 Nghj djnh so 83/201 7/ND-CP (Thitc hiçn thz tyc hành chInh theo Quyêt dfnh sO
2974/QD-BCA-007 ngày 04/5/202 1 cza Bç5 tru'&ng B5 COng an).
8. Cp giy xác nhn dü diu kin kinh doanh djch vi.i PCCC
Phông Cânh sat ccc và CNCH có trách nhim t chü'c thirc hin cap giây
xac nhân dü diêu kiên kinh doanh dich vu PCCC trên dja ban tinh, trui các cci si
kinh doanh thuc thâm quyên cüa Ciic Cânh sat PCCC và CNCH theo quy djnh t.i
diem a, khoãn 12 Diêu 45 Nghj djnh so 136/2020/ND-CP ('Thyc hin thi tyc hành
chInh theo Quyet djnh sO 2974/QD-BcA-007 ngày 04/5/202 1 cña Bç5 trwóng B
COng an).
9. Cong tác diu tra, giãi quyt các v11 cháy, ni
Phông Cánh sat PCCC va CNCH và Cong an cp huyn t chi'rc thc hin
theo quy djnh ti Thông tu s 55/2020/TT-BCA ngày 03/6/2020 cUa B tru&ng B
Cong an Quy djnh ye phân cong trách nhim và quan h phôi hqp trong cong tác
diêu tra, giâi quyêt v cháy, n cüa lirc luçing Cong an nhân dan; Cong vAn so
3676/BCA-007 ngày 28/10/2020 cüa BO Cong an; Cong van so 1 193/CAT-PV01
ngày 01/12/2020 cüa Giám dôc Cong an tinh ye thirc hin vic diêu tra v cháy, no
trong Cong an nhân dan; Quyêt djnh sO 71/QD-007-P3 ngày 27/01/2021 cüa Cc
trithng Ciic Cãnh sat PCCC và CNCH ye vic ban hãnh Quy trmnh thirc hin cong
tác diêu tra, giâi quyêt cháy, no cüa 1rc luqng Cânh sat ccc vá CNCH.

Chtrong ifi
DIEU KHOAN Till HANH
Diêu 6. T chfrc thirc hiên
1. Phông Cãnh sat PCCC và CNCH
- Chü trI, phi hçp Phông Tham mint, Phông Hu cn, Phông Cong tác dâng
và Cong tác chInh trj và cac dan vj lien quan tham mini länh dao Cong an tinh xây
dirng kê ho.ch to chüc triên khai Quy djnh nay.
- ChU tn theo döi, kim tra, don dc viêc trin khai thirc hin quy djnh phân
cap nay. Hang näm, có kê hoach kiêm tra, hithng dan cong tác PCCC và CNCH
dôi vâi Cong an cap huyn và tOng hçp báo cáo theo quy djnh.
2. Tri.thng phông Phông Cânh sat ccc và CNCH; TruOng Cong an cap
huyn và các dan vj Co lien quan có trách nhiêm tO chiTrc triên khai cho can b,
chiên s quán triêt thirc hin quy djnh nay; dông thOi xay dirng quy trInh, thu tc
hành chInh trong linh v11c PCCC theo Quyet djnh so 2974/QD-BCA-007 ngày
04/5/202 1 cüa B tnthng B Cong an trInh cap có thâm quyên phê duyt dê thirc
hin theo chirc nàng, nhim v11 duçic giao.
Qua trinh thrc hiên có khó khän, vi.rong mc phãn anh ye COng an tinh (qua
PCO7, SDT: 02993.822.888, 0693.751223) dê duçic trao dôi, hu&ng dan kjp thi./.
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PHU LTJC I
Danh miic co' s& do Phông Cãnh sat

ccc

và CNCH quãn 1

(Ban hành kern theo Quyêt djnh sôY2I/QD-CAT, ngàyt'/5/2O2l
cza Giárn dóc Cong an tinh)

1. Trii s& ca quan nhà nuóc cp tinh tr& len.
2. Nba chung cu cao tü' 8 tng trâ len hoc có tong khôi tIch tr 11.000 m3 trà
len; nhà t.p the, nhâ ó k tñc xá cao t'tr 8 tang tr& len hoc có tong khôi tIch tà
11.000 m3 trâ len; nha hon hçp cao tui 7 tang tr& len hoc có tong khôi tIch tili
6.000 m3 tr& len.
3. Nba tré, trung mu giáo, mm non có trên 360 cháu tr len hoc Co
tong khôi tIch ti'r 7.000 m3 trä len; tru1ng tiêu h9c, trung h9c Co si cO tong khôi
tIch tir 7.000 m3 tr& len; tru&ng trung h9c phô thông, trix?Yng phô thông có nhiêu
cap hoc; trung cao dàng, dai h9c, h9c vin, trithng trung cap chuyên nghip,
trixO'ng dy nghê, co s& giáo diic thu&ng xuyên có tong khôi tIch tr 7.000 m3 trâ
len; co s giáo dic khác duc thành 1p theo Lu.t Giáo diic có tong khôi tIch tr
7.000 m3 tth len.
4. Bnh vin t1r 260 giithng bnh tth len; phOng khám da khoa, khám chuyên
khoa, nhà diêu dixorng, phiic hôi chirc näng, chinh hinh, nhà duoig lao, co s& phOng
chông djch bênh, trung tarn y te, co sâ y tê khác dtxçic thành 1p theo Lust Khám
bnh, chüa bnh cao tü 6 tang trâ len hoäc cO tong khôi tIch tir 6.000 m3 trâ len.
5. Nhà hat, rp chiu phirn, rap xik tü 650 ch ngi tr len; trung tam hi
nghj, to chc sir kiên cao tr 6 tang trâ len hoc có tong lthôi tIch cUa các nhà to
chirc hi nghj, sir kin tü 11.000 m3 tth len; nhà van hóa, co sâ kinh doanh djch v
karaoke, vu truäng cao tr 6 tang tth len hoc khôi tIch tr 6.000 m3 trà len; quán
bar, câu lac b, thâm m' viên, kinh doanh djch viii xoa bóp, cong viên giâi trI, vi.thn
thü, thüy cung cao tir 6 tang tr& len hoc có tong khôi tIch tr 6.000 m3 tr& len.
6. Chv hang 1; trung tam thiiong mai, diên may, siêu thj, cira hang bach boa,
cüa hang tin Ich, nha hang, cia hang an uông có tong din tIch kinh doanh t'r 600
m2 trâ len hoäc có khôi tIch tr 6.000 m3 tr& len.
7. Khách san, nha khách, nha nghi cao tü 8 tAng tr& len hoc có khôi tIch tr
11.000 m3 trà len; nhà tro, co sâ km trü khác &rc thành 1p theo Lust Du ljch cao
tir 8 tang tr& len hoc có khôi tIch tü 11.000 m3 trâ len.
8. Nba lam vic cüa doanh nghip, t chüc chInh tn - xâ hi cao th 8 tang tr&
len ho.c cO tong khOi tIch tr 11.000 m3 tr& len.
9. Bâo tang, thu vin, trin lam, nhà trimg bay, nba km trt, nhà sách, nba
hôi cha có khôi tIch tr 11.000 m3 trâ len.
10. Bum din, co sâ truyn thanh, truyn hInh, vin thông cao tü 6 tang tr&
len hoäc có khôi tIch tir 11.000 m3 trâ len; nba lap dt thiet bj thông tin, trung tam
kru tr, quãn l dü lieu cO khôi tIch tr 6.000 m3 trâ len.
11. San 4n dng có sic chüa tir 5.000 ch ngi trâ len; nhà thi dâu the thao,
cung the thao trong nhà cO sic chüa tü 1.000 ch ngôi tr len; trung tam the dc,
the thao, truyng dua, trung bàn cO surc chüa tü 6.000 ch tr& len hoc có tong
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khi tIch th 11.000 m3 tr& len; co sâ th thao khác duçic thành 1p theo Lut The
d'çic, the thao có khôi tIch tü 6.000 m3 tr& len.
12. Cãnghàng không; dài kim soát không liru; bn câng biên; cãng ctn; cãng
thüy ni dja; ben xe khách loai 1; tram dung nghi; nhà ga dirông sat, nhà ch cap
treo vn chuyên ngixi; cong trInh tàu din ngâm; co s däng kiêm phung tin giao
thông co giii; cüa hang kinh doanh, si'ra chtta, bão duOng ô to, mô to, xe gän may Co
diên tIch kinh doanh tr 1.000 m2 trâ len hoc có khôi tIch tux 10.000 m3 trâ len.
13. Gara d xe có sue chira tir 50 xe ô to tr& len; bãi trông giü xe di.rçic thành
l.p theo quy djnh cüa pháp lut có sue chira tü 50 xe ô to tr& len.
14. Hm dirông b, hm dithng st có chiu dài tir 500 m trâ len.
15. Co s& hat nhân; co s san xut, kinh doanh, báo quân, sir diing 4 lieu
no cong nghip và tiên chat thuôc no; kho vt 1iu nO cong nghip, tiên chat thuôc
no; cãng xuât, nhp 4t lieu no cong nghip, tiên chat thuôc no; kho vu khI, cong
cu ho tro.
16. Co sâ khai thác, ch bin, san xu.t, van chuyn, kinh doanh, bão quãn
dâu mó và san phâm dâu mô, khI dot trén dat lien; kho dâu mô va san phâm dâu
mO, kho khI dOt; cãng xuât, nhâp dâu mO và san phâm dâu mô, khI dot; cra hang
kinh doanh xäng dâu.
17. Co s& cOng nghip có hang nguy him cháy, n A, B; hang nguy him
cháy, no C có tong khôi tIch the khôi nhà có day chuyên cong ngh san xuât chInh
tu 2.500 m3 tr& len.
18. Nhà may din; tram biên áp có din áp tu 110 kV tth len.
19.H.m có hoat dng san xut, bâo quãn, si.r dimg chit cháy, n CO tong khôi
tIch ti'r 1.500 m3 trâ len; kho hang hóa, vttr cháy duçc ho.c hang hóa vt ti không
cháy dirng trong các bao bI cháy duçic cO tong khOi tIch tir 6.000 m3 tr1 len; bãi chüa
hang hóa, 4 tii, phê 1iu cháy du9'c có din tIch tü 5.000 m2 tr& len.
20. Co s khác không tbuc danh mic tu mic 1 dn miic 19 có tram cp
xäng dâu ni b.
21. Phucing tin giao thông co gii cO yêu c.0 dc bit v bâo dam an
toàn phOng cháy và chua cháy: Phuong tin giao thông dithng sat, phuong
tin dirOng thüy cO chiêu dài tu 20 m tr& len 4n chuyên hành khách, 4n
chuyên xang, dâu, chat lông d cháy, khi cháy, 4t 1iu nO, hóa chat có nguy
hiem ye cháy, no.
22. Co si kinh doanh dch vii phông cháy và chüa cháy.
23. Rung.
24. Cong trInh xay drng trong qua trInh thi cOng thuc danh m%lc quy
djnh tai Ph 1c V ban hành kern theo Nghj djnh 136/2020/ND-CP, trü các co sà
quOe phOng hoat dng phiic v1i miic dIch quân sir.
25. Ha tng k thut có lien quan dn phOng cháy và chüa cháy cüa do thj, khu
kinh tê, khu cOng nghip, c%lm cOng nghip, khu che xuât, khu cong ngh cao.I.
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PHV LIJC 2
Danh mic co' s& do Cong an cp huyn quãn 1
(Ban hành kern theo Quyêt djnh soii/QD-cAT, ngày)(/5/2021
cza Giám dóc Cong an tinh)
1.Trii sâ co quan nba nithc cp huyn.
2. Nhà chung Cu cao tir 5 tng dn duth 8 tang ho.c có tong khôi tIch ti'r
5.000 m3 den duói 1 1;000 m3; nhà tQp the, nhà & k the xá cao tü 5 tang den duâi 8
tang hoc có tong khoi tIch ti'r 2.500 rn3 den dithi 11.000 m3; nhà hon hcp cao tir 5
tang den duâi 7 tang ho.c có tong khôi tIch tir 1.500 m3 den duâi 6.000 m3.
3.Nhà trê, tru&ng mu giáo, mm non có tü 100 cháu dn 360 cháu ho.c có
tong khôi tIch t1r 1.000 m3 den duâi 7.000 m3; trung tiêu hçc, trung h9c CO S Co
tong khoi tIch tü 2.000 m3 den dithi 7.000 m3; tnrng trung h9c phô thông, trUng
phô thông có nhiêu cap h9c; trung cao dàng, di hpc, h9c Vifl, trithng trung cap
chuyên nghip, trung dy nghe, cci sâ giáo diic thuing xuyên có tOng khôi tIch
duâi 7.000 m3; cci sâ giáo due khác duoc thành lap theo Luât Giáo d%ic có tong
khôi tich t'r 1.000 m3 den duOi 7.000 m3.
4. Bnh vin dithi 260 giuè'ng bnh; phông khám da khoa, khám chuyên
khoa, nha diêu dithng, phçtc hôi chirc nàng, chinh hInh, nhà duOrng lao, co sâ phông
chông djch bnh, trung tam y té, co sâ y tê khác dugc thành 1p theo Lut Khám
bnh, chüa bnh cao tir 3 tang den duói 6 tang hoc có tOng khôi tIch tir 1.000
m3 den duói 6.000 m3.
5. Nhà hat, rp chiu phim, rp xic dithi 650 ch ngi; trung tam hi nghj,
to chi'rc sir kin cao tü 3 tang den dixth 6 tang hoc có tong khôi tIch cüa các nhà to
chirc hi nghj, su kiên th 1.500 m3 den duâi 11.000 m3; nba van hóa, Ca s& kinh
doanh djchvii karaoke, vu tnthng cao tü 3 tang den duâi 6 tang hoc khôi tIch ti'r
1.000 m3 den dithi 6.000 m3; quán bar, cau lac bô, thâm m5 vin, kinh doanh djch
v1i xoa bóp, cong vien giâi trI, vi.thn thi, thñy cung cao t'tr 3 tang den dui 6 tang
hoc có tong khôi tIch tü 1.500 m3 den duâi 6.000 m3.
6. Ch hang 2; trung tam thuong mi, diên may, siêu thj, cra hang bach hóa,
cüa hang tin Ich, nhà hang, cira hang an uông có tong din tIch kinh doanh tü 300
m2 den du&i 600 m2 hoäc có khOi tIch ti'x 1.000 m3 den duâi 6.000m3.
7. Khách stn, nhà khách, nhà nghi cao tiir 5 tng dn dithi 8 t.ng hoc có
khôi tIch fir 1.500 m3 den duài 11.000 rn3; nhà trç, co sy km trü khác di.rçic thành
1p theo Luat Du ljch cao tü 3 tang den duâi 8 tang ho.c có khôi tIch fir 1.000
m3 den drni 11.000 m3.
8. Nba lam vic cüa doanh nghip, t chirc chInh trj - xâ hi cao tü 5 tang
den duâi 8 tang hotc có tOng khOi tIch t1r 1.500 m3 dn duâi 11.000 m3.
9. Bão tang, thu vin, trin lam, nhà trung bay, nhà km tru, nhà sách, nhâ
hi ch Co khOi tIch tü 1.500 m3 den dixói 11.000 m3; co s ton giáo cô khOi tIch tix
5.000 m3 den duâi 11.000 m3.
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10. Buu din, Co s truyn thanh, truyn hInh, vin thông cao tr 3 tang den
dui 6 tang hoc có khôi tIch tü 1.500 m3 den duói 11.000 m3; nhà lap dtthiêt bj
thông tin, trung tam luu trü, quân 1 d 1iu có khôi tIch tü 1.000 m3 den duâi
6.000 m3.
11. Sãriv.n dng có süc chüa dixói 5.000 ch ngi tr& xung; nba thi du the
thao, cung the thao trong nba có sue chra dithi 1.000 chô ngôi tr& xuông; trung
tarn the dic, the thao, trithng dua, trithng bàn có sue ehira di.thi 6.000 chô trâ
xuông hoc có tong khôi tIch duâi 11.000 rn3 tth xuông; co sâ the thao khác dugc
thành 1p theo Lut The due, the thao có khôi tjch tr 1.500 m3 den duOi 6.000 m3.
12.Bn Xe khách loai 2 tr xung; tha hang kinh doanh, sfra eha, bâo duöng ô
to, mô to, xe gn may có din tIch kinh doanh tü 500 m2 dn duói 1.000 m2 hoc có
khoi tIch tr 5.000 m3 den duói 10.000 m3.
13. Gara d xe có sue chra t1r 10 xe ô to dn dixOi 50 xe 0 to; bâi trông giU
xe diiçc thành 1p theo quy djnh cüa pháp lut eó sirc ehira tr 20 xe ô tO den duâi
50xeôtô.
14. Cua hang kinh doanh ch.t lông d cháy, ci:ra hang kinh doanh khI dot (g9i
là càa hang khI dâu mO hóa lông) có tong lixçmg khI ton chira tir 150 kg tr& len.
15. Co sâ cong nghip có hang nguy him eháy, n D, B có tng kMi tIch
cüa eác khôi nba có day ehuyên cong ngh san xuât chInh ti'r 5.000 m3 trâ len.
16. Kho hang boa, vt tu cháy du9c hoc hang hóa vt tix không cháy dng
trong cáe bao bI cháy duçc có tong khôi tIch tr 1.500 m3 den duâi 6.000 m3; bãi chua
hang bOa, 4t tii, phê 1iu cháy dugc eó din tIch tir 1.000 m2 den duâi 5.000 m2.
17. Co s& kháe không thuôc danh muc tü mie 1 dn muc 16 có sü diing h
thông cap khI dot trung tam có tong lugng khI sir ding tt'r 70 kg tr& len.
18.Nhà d & k& hop san xut, kinh doanh hang hóa, chit d cháy, hang boa
dirng trong bao bI eháy duçic eüa hQ gia dInh có tong din tIch san xuât, kinh doanh
tir 300 m2 tr& len.!.
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PHU LVC 3
Danh miic co' s& pháp I d thiyc hin vic quãn 1 Nhã nithc ye cong tác
phông cháy, chfi'a cháy và cü'u nn, cfru h
(Ban hành kern theo Quyet d/nh so 2igf /QD.-CAT, ngày.M/ 372021
cña Giárn dôc Cong an tin/i)
1.Lut Phông cháy và chOa cháy ngày 29/6/2001; Lut sira dM, bô sung mt
so diêu cüa Lust Phông cháy và chia cháy ngày 22/11/2013;
2. Lu.t Bão v và phát trin rrng ngày 03/12/2004;
3. Lut Xü 1 vi phm hành chInh ngày 20/6/2012;
4. Nghj dinh s 09/2006/ND-CP ngày 16/01/2006 cüa ChInh phi:i quy djnh
ye phông cháy và chtta cháy rrng;
5. Nghj dinh 167/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü quy djnh xr
pht vi pham hành chInh trong linh v1rc an ninh, tr.t tir, an toân x hi; phông,
chông t nan xã hi; phông cháy và chüa cháy; phông, chông bao 1irc gia dInh Va
các quy djnh pháp 1u.t khác có lien quan;
6. Nghj djnh s 41/2014/ND-ciP ngày 13/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh v&
to chüc và hoat dng thanh tra Cong an nhân dan;
7. Nghj djnh s 83/2017/ND-CP ngày 18/7/20 17 cüa ChInh phü quy djnh v
cong tác c1ru nan, cCru h cüa 1rc luçmg phông cháy và chia cháy;
8. Ngh djnh s 23/2018/ND-CP ngây 23/02/20 18 cüa ChInh phü quy djnh
ye bão hiêm cháy, no bat buc;
9. Nghj dljnh s 42/2020/ND-CP ngày 0 8/04/2020 cUa ChInh phü quy djnh
danh muc hang boa nguy hiêm, 4n chuyén hang hóa nguy hiêm bang phwmg tin
giao thông ca giâi dithng b và v.n chuyên hang hóa nguy hiêm trên dung thüy
ni dia;
10.Nghj djnh s 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phil quy djnh
chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Phông cháy va chia cháy và Luat sUa dôi, bô
sung mt sO diêu cüa Lut Phông cháy và chtta cháy;
11. Thông tu s 02/2010/TTLT-BCA-BNV-BTC ngày 23/6/2010 cüa B
Cong an, B Ni vi và B Tài chInh, hi.thng dn thirc hin Quyêt djnh so
9 1/2009/QD-TTg, ngày 06/7/2009 cUa ThU tuâng quy djnh ch d phii cap d.c thU
dOi vói can b, chiôn s5 trong Cong an nhân dan;
12. Thông tu s 18/2013/TT-BCA-C41 ngày 01/4/2013 cUa B truàng B
Cong an, quy djnh ye cOng tác diêu tra ci ban cUa lirc luçing Cánh sat nlhân dan;
13. Thông tt.r so 22/2013/TT-BCA-C41 ngày 01/4/20 13 cUa B tru&ng B
Cong an, quy djnh ye cOng tác xây dirng, sU diing cong tác viên cci s& bi m.t cUa
lirc krçing Cânh sat nhân dan;
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14. Thông tu s 25/2015/TT-BCA ngày 28/5/2015 cüa B trithng B Cong
an, quy djnh lieu chuân, dinh luçing an dôi vói si quan, hi si quan, chiên si trong
Cong an nhân dan;
15. Thông tu si 49/2015/TT-BCA-C41 ngày 08/10/2015 cüa B trithng B
Cong an quy djnh ye quân 1, sU diing mt phi trong lirc 1ung Cãnh sat nhân dan;
16. Thông tu s 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/20 15 cüa Bô tru&ng Bô Cong
an, hithng dan ye trang bj phucmg tin phông cháy và chfta cháy dôi viii phuang
tin giao thông ca giâi dubng b;
17. Thông tu s 60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 cüa B trithng B Cong
an, quy djnh ye tiêu chuân, dnh mirc trang bj phucing tin PCCC và CNCH cho
1rc luqng Cánh sat PCCC;
18. Thông tu s& 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 cüa B Cong an, quy
djnh chi tiêt mOt so diêu cüa Nghi djnh sO 83/2017/ND-CP, ngày 18/7/2017 cüa
ChInh phü quy djnh ye cong tác cru nan, ciru hO cüa 1irc luqng phông cháy và
chüa cháy;
19. Thông tu s6 25/2018/TT-BCA ngày 06/8/2018 cüa BO tru&ng BO Cong
an, quy djnh ye trInh tir thâm duyt thiêt kê, nghim thu ye ccc cüa hrc 1ung
CánhsátPCCC;
20. Thông tu s 05/2019/TT-BCA ngày 13/3/2019 cña BO tru&ng BO Cong
an, quy ctjnh chê d báo cáo trong Cong an nhân dan;
21. Thông tu s 18/2019/TT-BCA ngày 27/5/2019 cüa BO tru&ng BO Cong
an, quy djnh ye mtrc tiêu thii nhiêri 1iu phucmg tin chüa cháy và ciiru nan, ci1u h
Ca gió'i;
22. Thông tu s 14/2019/TT-BCA ngày 21/6/2019 cUa BO trueing BO Cong
an, quy djnh ye cong tác thông ké trong COng an nhân dan;
23. Thông tu s 16/2019/TT-BCA ngáy 25/6/2019 cUaBO tru&ng BO Cong
an, sira dOi bô sung mOt sO diêu cüa các Thông tu quy djnh ye cong tác nghip vii
ca ban và quãn 1, sir d%lng mt phi cUa 1irc luqng Cánh sat nhân dan;
24. Thông tu s 28/2020/TT-BCA ngày 26/03/2020 cUa BO tru0ng BO Cong
an, quy djnh trInh tir thu tiic tiêp nhn, phân loai, x1r 1, giâi quyêt to giác, tin báo
ye tOi pham, kiên nghj khi t cüa lirc hrqng Cong an nhân dan;
25. Thông tu s 55/2020/TT-BCA ngày 03/06/2020 cüa BO truO'ng BCông
an quy djnh ye phân cong trách nhim và quan h phOi hgp trong Cong tác diêu tra,
giái quyêt các vi cháy, nO cüa 1rc luçing Cong an nhân dan;
26. Thông tu s 60/2020/TT-BCA ngây 16/6/2020 cUa Bô tri.r&ng BO Cong
an, quy djnh cong tác ho sa nghip vii COng an nhân dan;
27. Thông tu s 139/2020/TT-BCA ngáy 23/12/2020 cüa Bô tru0ng BO
Cong an, quy djnh ye cong tác thung trirc sn sang chüa cháy và ciu nan, cüu hO
cüa 1rc luqng Cong an nhân dan;
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28. Thông tu s 140/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 cüa B tru&ng B
Cong an, quy djnh ye triên khai các hoat dng chüa cháy và ciru nan, ci'ru h cüa
lirc luqng Cong an nhân dan;
29. Thông tu s 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 cüa B truâng B
Cong an, quy djnh cOng tác kiêm tra ye phông cháy, chüa cháy và ci'u nan, ciru h
cüa lirc lu?ng Cong an nhân dan;
30. Thông tu s 147/2020/TT-BCA ngày 3 1/12/2020 cüa B trithng B
Cong an quy dinh biên pháp dam báo an toàn phông cháy, chta cháy Va ciru nan,
cüu ho dOi viii ca s& kinh doanh dich v karaoke, djch v vu tru6ng;
31. Thông tu s 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 elm B truOng B
Cong an ye vic si:ra dôi bô sung mt so diêu cUa thông tu 57/2015/TT-BCA ngày
26/10/2015 cüa Bô triing B Cong an hirOng dan ye trang bj phucing tin phông
cháy và chcia cháy doi vâi phucing tin giao thông ea giâi du&ng b;
32. Thông tu 149/2020/TT-BCA ngây 31/12/2020 cüa B truâng B Cong
an, quy dinh chi tiêt môt so diêu và bin pháp thi hành 1ut phông cháy Va ehta
cháy a Nghj djnh so 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh Phü quy djnh
chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành 1ut phông eháy,chUa cháy và Lut si:ra
dôi, bô sung môt so diêu cüa Lust phông cháy và chüa cháy;
33. Thông ti..r s 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 eUa B tru&ng B
Cong an, quy djnh ye trang bj phucing tin phông eháy, chüa cháy và ciru nan, elm
ho cho lire luDng dan phông, 1irc luçing phông cháy và chüa cháy cci SY, 1irc luçing
phông cháy và chta cháy chuyên ngành;
34. Thông tu s 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/202 1 eüa B truing B Cong
an quy djnh ye quãn 1, bão quân, bão duOng phucing tin phông cháy, ehüa cháy
và elm nri, elm h;
35. Chi thj s 1 1/CT-BCA ngày 19/10/2020 elm B truOng B Cong an, v
vic tiêp tiic nâng cao chat luçrng, hiu qua cong tác ho sci nghip vii Cong an nhân
dan trong tInh hInh mâi;
36. Huâng d.n s 305/HD-V06-P4 ngày 25/12/2020 hi.rlmg dn cong tác lap,
dng k và qun 1 sIr diing hO sa nghip vii elm 1ire luçing Cãnh sat nhân dan;
37. Huâng dn s 04/HD-007-P1 ngày 10/5/2021 elm Ciie truâng C%ic Cành
sat PCCC và CNCH huóng dn thçrc hin cong tác nghip vi cci bàn theo chlre
nàng elm 1ire luçing Cành sat phông cháy, chIra eháy yà elm nan, elm h;
38. HuOng dn s OSiHD-007-P1 ngày 10/5/2021 eüa Ciie tru&ng Ciie Cãnh
sat PCCC yà CNCH hung dk thire hin cong tác hO sa nghip viii theo chIre nng
elm hre li.rçrng Cãnh sat phông cháy, ehta cháy và elm nan, elm h;
39. Cong yän s 1000/C07-P1 ngày 10/5/2021 elm Cic tru1ng Ciic Cãnh sat
PCCC và CNCH v vic thire hin cong tác quãn 1 cci sâ ye pCCc và CNCH.
Ghi chá: Các van ban quyphgm pháp lut neu trên ne'u Co si'ra ä1, ho sung,
thay the thI thu'c hiên theo van ban tha dOi, bO sung, thay the dO.

