
I5Y BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHJ NGHiA VI1T NAM 
THANII PHO BA NANG Bc Ip - Ti1 do - Hinh phiic  

S: 04 /2022/QD-UBND Dà N&'zg, ngày 10 thông 01 närn 2022 

QUYET BINH 
V vic ban hành Quy djnh v an toàn phông cháy, chü'a chay dôi vri nhà ö 
cüa h gia dInh và Ii gia dInh sinh song kêt hçp vó'i san xuât, kinli doanh 

trn dja b?n thành phô Ba Nãng 

UY BAN NHAN DAN THANII PHO BA NANG 

Can ci Lu4t td chi'rc ChInh quyen dia phuv'ng ngày 19 thông 06 nãm 
2015; Luát si'ta dói, bó sling m5t so diêzi cza Luat  To cht'c C'hinh phi và Lut 
To cht'cc chInh quyen dia  phuv'ng ngày 22 thông 11 nám 2019; 

(van  ci'r Lut Ban hành van ban quy phn2 pháp lugt ngày 22 tháng 06 
näin 2015, Luat  si'ca dôi, bO sung ,nt so diê'u cia Lut Ban hành van ban quy 
phQm pháp lut ngày 18 thông 06 nàm 2020; 

Can ciLutNhà 6 ngày 25 thông]] närn 2014; 

Can Ct'C Lut Phc3ng cháy và Chüa chôy ngày 29 tháng 06 näm 2001, Luát 
si'ra dOi, bO sung int sO diêu cla Luit PhOng cháy và Chii'a cháy ngày 22 thông 
11 nôm 2013; 

Can c& Nghj dinh s 83/2017/ND-cP ngày 18/7/2017 quy !jnh v cOng 
tác cl'ru nan, thu h cña lcc lu'Qngphông cháy và cht?a chôy; 

Can ci.' Nghf d/nh sO' 136/2020/ND-CP ngày 24 thông 11 nàm 2020 cia 
ChInh phô quy djnh chi tiêt thi hànhrnç5t sO diêu cza Luç'It Phông chôy và C'htkz 
cháy và Lut sz'ca dOi, bO sung int sO diêu côa Liiçt P hông cliáy và Chi7'a chôy; 

Thrc hiçn Chi thj sá 32/CT-TTg ngay 05 thông 12 náin 2018 cña Thz tiró'ng 
ChInh phô ye tang cicOng cOng tác Phông cháy Va C'ht?a chOy tçzi khu dan cu 

Can c& Thông tu' sO' ]49/2020/TT-BC'A ngày 31/12/2020 quy d/nh chi tiê't 
in5t so diêu và bin pháp thi hành Luat  PhOng cháy và chia chôy và Luat si'ra 
dOi bô sung lnQt sO diêu cj'ia Lu4itPhông cfithy và chi?a cháy và Nghj dinh so 
136/2020/ND-CT cjuy dfnh chi tiét m5t sO diêu và bin pháp thi hành Luat 
PhOng cháy và chi?a cháy vâ Luat  si'ra dOi bO sung n2t sO diêu cua Luat  PhOng 
cháy và cht7'a cháy, 

Can ct' Thông tu' s6 1 7/2021/TT/BC'A ngày 05/02/202 1 quy djnh ye quán 
l, boo quail, bOo du'&ng phu'ong tin phOng chOy, chi?a chOy Va thu nçin, Cmi 
h5; 
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TM. U BAN NHAN DAN 
TJCH 
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Can c Thong tu' sO' 02/2021/TT-BXD ngày 05/7/202] ca BQ Xáy c4mg 
ban hành QCJTN 06:2021/BXD Quy chuán kjY thugt quOc gia ye An toàn cháy 
cho nhà và cong trInh; 

Theo d nghj cza Gicm dO'c COng an thành pM Dà Nng tçii T& trInh 
sO MfTTr-CA TP ngày 15  tháng IJ- nàm 2021. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy djnh ye an toàn phông 
cháy cha cháy dôi vó'i nhà cüa h gia dmnh và h gia dInE sinh song kêt hgp 
vó'i san xuât, kinh doanh trên dja bàn thành phô Dà Nàng. 

Diu 2. Quyt dnh nay có hiu 1irc k tü ngày.JIL. tháng QA näm 2022 

Diu 3. Chánh VAn phàng TiJy ban nhân dan thành ph& Giám dé,c Cong 
an thành phô, Thu tnrô'ng các S, Ban, Ngành thành phO, Chü tjch Uy ban nhân 
dan các qun, huyn, phixà'ng, xA, các tO chrc, cá nhân có lien quan chu trách 
nhim thi hành Quyêt djnh này.I.— 

No'i n/ian: 
- Van phOng ChInh phO; 
- B Xây dirng; 
- Vu pháp chê - B Cong an; 
- Ciic CS PCCC vã CNCH - B Cong an; 
- Cuc Kiérn tra VB QPPL - Bô Tu pháp; 
- ThuOng trirc Thành Oy; 
- ThuOng trirc HDND Thành phô; 
- Doàn dai  biêu QuOc hi thành phO; 
- ChO tjch và cáo Phó Chü tjch UBND TP; 
- Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam thánh pho; 
- Van phOng Thành Oy và cáo Ban thânh Ciy; 
- Cáo Ban Hi dOng nhân dan thành ph6; 
- VPUB; các PCVP; 
- Cong an thânh ph; 
- Cáo s&, ban, nganh thành pho; 
- UBND cáo qun, huyn; 
- PhOng NCPC, TH; 
- Luu: VT, NC, CATP (.....). th
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UY DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHA VI1T NAM 
'i .'NG Dc Ip - Tii' do - Htnh phüc 

QUY JJ!NH 
aj oyig chay, chfra chay voi nha & cüa ho gia dinh 

-gnh sinh song kêt Iiqp vói san xuãt, kinh doanh 
trên dja bàn thành phô Ba Nãng 

(ban hành kern theo Quyêt d.inh so OA /2022/QD- UBND ngàylo/0J/ 2022 
cia Uy ban nhán dOn thành phó Dà Nãng) 

Chu'o'ng I 
NHUNG QUY BJNH CHUNG 

Biu 1. Pham vi diu chInh 

Quy dlnh  nay quy djnh trách nhirn và ni dung nhm dam bão an toàn 
phông cháy va cha cháy (viêt tat là PCCC) dôi vOi nhà ccia h gia dinh và h 
gia dlnh sinh song kêt hop san xuât, kinh doanh trên dja bàn thành phô Dà Nng. 

Biu 2. JJi tu9ng áp dung 

1. Quy djnh nay áp diving di vài co' quan, th chirc, cá nhân, h gia dInh, 
ho kinh doanh Ca the, to chc trên dja bàn thành phô Dà Nng có lien quan den 
Cong tác PCCC dôi vo'i nhà cüa h gia dInh và h gia dinh sinh song kêt hçip 
san xuât, kinh doanh. 

2. Quy djnh nay khong áp dting di vó'i can h trong chung cr; cong trInh 
dan ding thông phái nhà ; nhâ d chuyên doi cong näng thông cOn chi'rc 
nang a; các nhà, cOng trinh, các linh vi.rc kinh doanh. san xu.t dä có quy djnh 
riêng ye phOng cháy và chUa cháy. 

Biêu 3. Nguyen tc áp ding 

1. Tuân thu quy djnh v diu kin kinh doanh di vai ti1ng ngành ngh 
kinh doanh, san xuàt ti cac van bàn quy phm pháp lu.t hin hành, phii hcTp quy 
djnh cüa pháp 1u.t ye diêu kin bão v mOi tnrng; tuân thu quy djnh ye sir diing 
cOng trInh dung cong n.ng du'Q'c cap phép, tru'rng hp thay dOi cOng näng s& 
diing phãi dam bão quy djnh pháp lust  ye môi tru'Ong, diêu kin kinh doanh hoc 

kiên cüa cci quan quãn 1 (nêu co). 

2. Dam bão thirc hin quãn 1' Nhà nu'âc v PCCC theo hu6ng on ctnh, 
phü hcp vái quy hoach trng ngành, linh virc, phü h9p vó'i quy hoach xây d1rng, 
phát triën thành phô. 

3. Tao diu kiên thuân li cho t chuc, Ca nhân n djnh hoat dng san xut, 
kinh doanh lâu dài, hn chê vic gián doan kinh doanh, san xuât cüa ngithi dan. 

4. Kt qua thrc hin các tiêu chf là co sO' d dánh giá vic dam bào an 
toãn PCCC dôi vO'i thu dan cu. Dày là mOt  trong nMng can cu dê xác djnh, 
dánh giá, cOng nhân don vj hành chInh cap xa (xà, phung, thj trân) diên hInh 
tiên tiên trong phong trào toàn dan tham gia phOng cháy chU'a cháy. 
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Chirong II 
DIEU KI1N YE AN TOAN PHONG CHAY vA CHfXA CHAY 

Diu 4. Quy djnh phông cháy di vói nhà ö' cfla h gia dInh 
1. Chü dng tim hiu các quy djnh pháp 1ut, kin thirc, k5 nàng co bàn v 

phông cháy, chüa cháy và cthi nan, ctru h; trau dôi kiên thirc, nghiên cru nàm 
vng các bin pháp dam bào an toàn phông cháy chUa cháy, cách sU diing các 
phirong tin phông cháy chü'a cháy ti chô, phucmg pháp chüa cháy, cách thoát 
nan khi có sr cô cháy, no xày ra. 

2. Tich circ tham gia các bui tuyên truyn, hun luyn v PCCC do co 
quan Cânh sat phông cháy, chua cháy và ciru nan, cüu h (viêt tat là PCCC và 
CNCH), da phircmg to chic; tham gia phong trào toân dan PCCC ti dia 
phuung. 

3 .Thithng xuyên t'r kim tra d kjp thvi phát hin và ftc phic ngay 
nhCmg nguyen nhân, nguy co cháy, no trong phm vi quãn l cüa mInh; tir già 
dnh các tInh huông, cách xà 1 tInh huong khi có sir CO cháy, nO xáy ra; dông 
thi, phô biên cho mgi thành viên trong gia dInh dê chü dng x1r 1. Chü dông 
phi hg'p vó'i 1irc luqng Cânh sat PCCC và CNCH dê duc huóng dn ye an toàn 
Pccc. 

4. Báo darn các diêu kin an toàn v phông cháy, chUa cháy theo quy djnh 
t?i khoân 1, Diêu 17 Lu.t phông cháy, chtta cháy và duçic chU h gia dInh tO 
chirc thirc hin, duy trI trong suôt qua trInh hoit dông. 

Diu 5. Quy djnh an toàn phông cháy Va chü'a cháy di vó'i nhà ó' h 
gia dInh sinh song kêt hg'p san xuãt, kinh doanh 

Chñ hc gia dmnh, chü h kinh doanh phâi bào dam và duy trI diu kin an 
toàn ye phông cháy và chira cháy dôi vi nhà dê a theo các ni dung quy djnh 
tai Diêu 4 quy dinh nay. Khu vrc san xuât, kinli doanh trong nhà h gia dInh 
phài dam bào các yêu câu ye phông cháy vâ chQa cháy, cii the: 

1. Bô trI mt bang cOng näng si:r diing 

a) Không tIch trü', chüa xang, du, khI d&, cht lông d cháy 0' trong nhà; 
trir0'ng hgp can thiêt thI chi dr trü sO lugng tô.i thiêu dáp irng nhu câu sü dung 
trong ngày và bào quán fbi thông thoáng, cách xa nguôn hra, nguôn nhit; 
không bâo quàn, sir ding chat khI, chat lông dê cháy, nO trong tang ham, cüng 
vài khu vtrc Co nhiêu vt ding, hang boa dê cháy và trong phông ngU....; ô to, 
mô to, xe gän may, may phát din và phuang tin khác có si:r diing xäng, dâu, 
chat lông d cháy can dê cách xa noi dun nâu, nguOn hra, nguOn nhiêt. 

b) Gian phOng san xut, kinh doanh phài dirçc ngàn chay lan, ngän khói 
v6i khu v1rc de 0' cUa h gia dInh, câu thang b chung cüa các tang và lOi ra 
thoát nn t?i  tang 1 cüa nhà. 

c) Khu vi.rc san xut, kinh doanh, có b tl:I  gian phông tn chia hang hóa, 
vat Iiu d cháy hoc sü' diing nguOn 10'a, nguOn nhiêt cO tInh chat nguy hiêm 
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cháy, n khác phiic vi hoat dtng san xut, kinh doanh phâi dixcic ngãn each vó'i 
khu vtrc dê a bang két câu ngan cháy. 

d) Bin quáng cáo Lp dt ben ngoài nba phái thrc hin theo ding quy 
djnh pháp 1ut ye quáng cáo, tuân th Quy chuân k thuât quôc gia ye xay thrng 
vã lap dt phuong tin quáng cáo ngoài tthi QCVN 17:20 18/BXD ban hành kern 
theo Thông tu so 04/TT-BXD ngày 20/5/20 18 cüa B trithng B Xây dirng. 

2. Du&ng, 1i ra thoát ntn 

a) Nba có 01 1i ra thoát nan, cn b tn them 01 1i ra thi 2 qua ban công, 
lô gia, c1ra so có mat ngoài thông thoáng, lôi len rnái nha, bang thang sat, ông 
tut, thang day ngoài nhà... dê thoát nan khi can thiêt. Trixang hp, lôi thoát qua 
lông sat, luâi sat can bô trI cira có cánh ma ra ben ngoài vài kIch thuâc thi rng 
dé di chuyên thoát nan thuân igi. Tang sânthuung, mái can bô tn thông thoáng 
và Co lOi len tir tang duOi qua các thang cô djnh và cira di, không khóa ci:ra lôi 
len mái, trtrang hp cira có khóa, can quy djnh vi trI dê chIa khóa trong nba 
thu.n tin cho mi nguai trong gia dinh biêt và sü ding khi can thiêt. 

b) Trên du&ng, i& di, cAu thang thoát nan không s'r dyng 4t 1iu d cháy 
de thi công, lap dt, trang tn ni that; bô trI, lAp d.t vt diing, thiêt bj nhô ra khói 
mt tithng có d cao drnci 02 rn; lAp dt gucing soi trên duông, lôi di, câu thang 
b thoát nan. Chiêu rng cüa lOi thoát nan phái bào dam theo quy djnh tai Diêu 
3.2.9 QCVN 06:2021/BXD - Quy chuân k thut quôc gia ye an toàn cháy cho 
nba vâ cong trInh, ban hành kern theo Thông tu so 02/2021/TT-BXD ngày 
19/5/2021 cüa B Xây dirng. 

c) Li ra tai  t.ng 1 cnthoát tnrc tip ra ngoài, trung hgp thoát qua gian 
phOng khác, phái duy trI chiêu rng lôi di và kboáng cách an toãn den các vt 
diing, thiêt bj dê cháy, no, nguôn lira, nguOn nhit (0 tO, xe may...); không báo 
quãn vt di7ing, thiêt bj dê cháy, no, si:r di.ing nguôn ha, nguOn nhit trong gâm 
câu thang, buông thang b, tren hoc lien e vai du'ông, lOi thoát nan. Phái bô trI 
cira di trên lôi thoát nan tai tang 1 vã sr diing cia ban iê (cra canE), han che sir 
diing c1ra cuon, ca trugt, trirang hgp lap dt cira cuôn, phái có b hxu din và 
b ti bang tay dê m& khi mat din hoc dng ca bj hông. 

d) Trong khu vgrc san xut, kinh doanh, báo quãn hang hóa, kho chia phái 
dLrgc duy trI y chieu rng cüa dung thoát nan và dam báo khoãng cách tr vi trI 
xa nhât den cüa thoát nan cüa gian phông, dông thai khOng ánh hu&ng den hoat 
dông trien khai phuang tin chQa cháy yà cü'u nan, cU'u h. 

e) Cu thang b thoát nan trong nba c.n s1r dirng yât 1iu không cháy ho.c 
Rho cháy; han chê câu thang xoAn ôc bang yât lieu de cháy. 

3. Quãn l ngun hra, ngun nhiêt 

a) KhOng b tn nai dun nu, thô cllng tai• khu yuc kinh doanh, san xut có 
cha chat, hang d cháy, nO. 

b) Di vai truang hgp kinh doanh, san xut khOng chira cht hang d 
cháy, nO có bô trI no'i dun nau, no'i có sir ding nguOn lüa, nguôn nhit, thiêt bj 
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sinh lira, sinh nhit, h thêng din, thit bj s1r diing din phái dam bào an toàn v 
phông cháy vâ chta cháy. 

c) Di vói bp gas: Thi.r?xng xuyên kim tra ng dn gas, van khOa, van an 
toàn d kp thai thay th khi bj hu hông; vj trI dt bInh gas, bêp gas can bào dam 
thông thoáng và không dé gân các thiêt bj din, thiêt bj sinh hra, sinh nhiêt; khi 
phát hin khi gas rô ri phái mô hêt các cüa dê thoát khI gas, không du'cic bt 
Cong tc các thiêt bj din nhu qut, den,...; can lap dt dâu báo dO khi gas tai 
khu virc dt blnh gas, bêp gas; can tat bép và ;dóng van bInh gas khi không sii 
diing. Trung hçip sir dung h thông cap khI dot trung tam, can thiêt kê, lap dat, 
nghim thu theo dñng quy djnh cüa tiêu chuân, quy chuân k thuat hin hành. 

d) D& vâi bp din (bp tü, hng ngoi,...), cn b trI di.r&rig day din 
phü hçTp vi cong suât ciia bêp Va có thiêt bj dóng, ngät baa v (câu dao, 
aptomat,...). 

e) Di vói bp du: Thuxng xuyên lau chüi sich s; không rot du tr11c 
tiêp vào bêp khi bêp dang cháy; không diing xàng lam nhiên 1iu cho bêp dâu. 

f) Tai  khu vi.rc th cing: Vach, tr.n nha nên sü' diing vt lieu không cháy 
hoc khó cháy; den, nên khi thäp can dt chäc chän trên mt phang dê tránh bj 
do v, trung h dt trên vt diing khác thi nên sir d'mg vt ding là 1oi không 
cháy hoc khó cháy (miêng lot bang kim loai, hoc các 4t dng bang sành, s, 
thüy tinh,...); không nên thãp den, huo'ng, nên khi ngü hoc không có ngithi i 
nba; không d chân huang qua nhiêu trong bat huang, không nên thäp qua nhiêu 
hucing c11ing mt lüc. 

g) Khi d& yang mA phAi có nguYi trông coi, phãi có phuong tin chtia 
cháy dr phông vA khOng dot nhiêu yang mA ciing mt 1üc; noi dot yang mA can 
duçic che chan tránh cháy lan ho.c b gió cuôn tan hra; không dot yang mA trong 
khu vrc kinh doanh, san xuAt. 

h) Khi han ct trong si:ra chüa, cal tao  nhà phAi thirc hin dung quy trInh, 
quy djnh; có ngithi giám sat, có bin pháp che chAn không dê vãy han tiêp xiic 
vói các chat d cháy và trang bj các bInh chUa cháy dê xir 1 khi xãy ra cháy, no. 

4. An toàn trong sir dung din 

a) Cong tác thi& k, xay dçrng mOi ho.c cAi tao  và s1a chüa h thng din 
phãi tuân thu quy dnh tai  QCVN 12:2014/BXD - Quy chuân k thut quôc gia 
v h thông din cüa nhà x và nhà cong cong. 

b) H tMng din phâi du'cic 1p dt riêng bit cho khu virc san xut, kinh 
doanh và khu virc dê c cüa nha, phãi bAo dam cong suât tiêu thu ciia các thiêt 
bj din, có thiêt b bâo v chông qua tài cho h thông din chung tOa nba, ti~ng 
tng, tüng nhánh vâ tirng thiêt bj tiêu thii din cO cong suât tiêu thii ln. Khi lap 
dt them thiêt bj, may rnóc cântInh toán cOng suât cüa h thông din dê tránh 
qua tái và khOng câu mac day dan din cap cho thiêt bj trên; v trI lap dat, bô trI 
phài bào dam yêu câu ye an toàn PCCC. 
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5 

c) Tai  khu virc có báo quán, kinh doanh, san xut, sr diing v.t tu, hang 
hoa, hoa chat d chay phai sii dung loal dung cu then, thiêt bi then la loal an toan 
cháy, no; thiêt b tiêu thi din lap dt trong kho phài dirçic không chê chung 
bang thiêt bj dóng ngät tir dng và dt ben ngoài kho. 

d) Day dn din dt trong nhà phãi bão dam yêu cu v an toân phông 
cháy và chi]a cháy (dt trong ông gen, máng cap, tai vl trI tiêp giáp vôi thiêt bj, 
vt diing d cháy, no phâi ngän cách bang vt 1iu không cháy...). Không six 
diing nhiêu thiêt bj tiêu thii din trong cüng 01 ô cam; trtróc klii ra khôi nhà hoc 
khi di ngü phài kiêm tra, tat nguôn din tói các thiêt bj tiêu thii din không sü 
diing. 

e) Thi& b tiêu thii din có phát sinh ngun nhit không có bin pháp chiip 
bâo v thI không duçrc bô trI gân hoc phIa trén vt tu, hang hóa d gay cháy. 

f) Thung xuyên t chirc kim tra, sira chüa, thay th các thi& bj din hu 
hOng, khOng dam bão an toàn. Dng day dn din và các thiêt bj din huhóng 
phái duçc sü'a chUa khãc phiic ngay hoc ngàt nguôn din, thiêt bj din dê dam 
bâo an toàn. 

5. Trang bj phuGng tin phông cháy chtta cháy 

a) Di vói khu virc kinh doanh, san xut phâi trang b phrnng tin, thi& bj 
PCCC, den chiêu sang sir cO va den chi dn thoát nn, h thông thông gió, chông 
ti khói... (nêu co) bâo dam theo quy djnh cüa TCVN 3890:2009 - Phucmg tin 
phông cháy vâ chüa cháy cho nhà vâ cong trInh; quy djnh rô vj tn dt phumig 
tin bão dam yeu câu d thây, d lay và gân lôi thoát nan;  kiêm tra, báo dung 
phuo'ng tin phông cháy và chtta cháy tho các tiêu chuân k thut hin hành. 

b) Khuyn khIch du tu 1p dt các thit bj cãnh báo cháy sam nhu du 
báo cháy tir dng, camera de kjp thi phát hin sóm cánh báo cháy, no; phuing 
tin ciru nan,  ciu h (m.t na icc dec, day tir c1ru, thang day, diing cii phá do 
thông thuà'ng, chãn chiên, dyng cii chüa nuac vira phiic vi sinE hoat vüa phic 
vii chüa cháy...) phü hçip vâi quy mô, tInh chat, dc diem, mic dIch sir diing. 

C) Phuong tin phông cháy cha cháy phái dugc dan tern kim djnh va 
duac kiêm tra dinh kS',  bao duOTig, dam bào trng thai sn sang hoat dQng. 

6. Sap xp hang hóa 

a) Sp xp, bão quân vat ti.x, hang hóa theo tirng loai, có cilng  tinE cht, 
c1ng dc diem, vic sap xêp, dê trên biic k, giá hoc chông dông phãi vng 
chic, gn gang, ngãn nap; 4t tir, hang háa, hóa chat de chay hoc d bat cháy can 
bO trI trong các khu vrc, gian phông riêng, khOng de lan vâi các 4t tu hang hóa khác 
và dam bâo yêu câu ngan cháy lan. 

b) Khôngtp kt, b trI v.ttu hang hóa trên các 1i di, li thoát nan  gay 
can tra và Co the lam ánh hu&ng den vic triên khai 1ixc lung, phuang tin, thiêt 
bj cha cháy, ciru ciru h. 
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c) Vt tu, hang hóad cháy phài bé trI cách các thit b din có khà näng 
sinh nhit niur bong den, ô cam, câu dao..., khu virc phát sinh nguôn h:ra, nguôn 
nhit. 

d) Khi dir trt xàng, d.u, khI LPG, hóa chit d cháy, n phiic vi san xut, 
phài bô tn kim vlxc bào quân ben ngoài nba bão dam yêu câu thông thoáng, tránh 
xa nguôn li:ra, nguôn nhit, tránh ánh nãng trirc tiêp và không dê gân lôi ra thoát 
nn ciia nhà. 

Chiwng III 
TO CH1C THçC HI1N 

Diu 6. Xii' 1 chuyn tip 

1. Di vi các nhà a h gia dInh dã chuyn di cong nàng vra k& hcp 
san xuât, kinh doanh (hin hQ'u) trrnc thi diem Quy dnh nay có hiu luc; chü 
h gia dInh, chü h kinh doanh phâi cam ket thñ gian hoàn thành, thrc hiên bô 
sung ni dung các quy djnh t?i  Diêu 5 ciia Quy djnh nay trong thai hn 01 näm 
nhàm dam bào an toàn phông cháy và chüa cháy. 

2. Di vói các nhà i h gia dInh và nba a h gia sinh sng kt hcp san 
xuAt kinh doanh dua vào sir diing, hoat dng sau thôi diem quy dnh nay có hiu 
1irc phài thixc hin các ni dung theo Quy djnh nay nhäm dam bâo an toàn phông 
cháy và chta cháy truôc khi ctixa vào sir dçing, hot dông. 

3. Các vAn bàn quy dnh pháp 1ut dn chiu trong Quy djnh nay khi dugc 
sira dOi, bô sung, thay the thI các ni dung dn chiêu trong quy djnh nay cüng 
ducic diêu chinh và thrc hin theo vAn bàn quy phm pháp lut sfra dM, bô sung, 
thay the. 

Diêu 7. Trách nhim ciia UBND qun, huyn 

(Jy ban nhân dan qun, huyn có trách nhim thirc hin quy djnh tai  khoàn 
1, Diêu 52 Nghj djnh so 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa Chinh phà quy 
dtnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Phông cháy và ChUa cháy và Lut 
sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Phông cháy và Chüa cháy; chi d.o, hem 
tra vic thixc hin các ni dung trong Quy djnh cüa Uy ban nhân dan phi.thng, xA. 

Diêu 8. Trách nhim ella UBND phirang, x 

Uy ban nhân dan phtthng, xA có trách nhim thirc hin nghiêm ttic các 
nhim vi quy dnh tai  khoàn 2 Diêu 52 Nghi, djnh so 136/20201ND-CP ngày 
24/11/2020; chju trách nhirn phô biên, tuyên truyên quy dtnh  nay den các h 
gia dInh, h kinh doanh, to chrc, cA nhân Co lien quan trong phm vi trách 
nhim quàn 1; kiêm tra, hrnng dAn, khuyên khIch các ho gia dinh, Ca nhân slr 
dung nhà & riêng lé tir giác thrc hin quy djnh nay nhAm dam bào an toàn phông 
cháy và chüa cháy; kiêm tra, hirang dn vic thirc hin quy djnh an toàn phông 
cháy Va chü'a cháy dôi vai nhà a h gia dInh két hp san xuAt, kinh doanh trên 
dia bàn, xü 1 các hành vi vi phm pháp 1u.t ye phông cháy và chüa cháy theo 
thm quyen. 
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Diu 9. Trách nhim cfla co' quail, to chñc, cá nhân hot dng san 
xut, kinh doanh trong nhà & h gia dInh kêt hçp san xuãt, kinh doanh. 

a) T chtrc thu'c hin các quy djnh cüa pháp 1ut, ni quy, quy dinh ye 

phông cháy và chtta cháy do chü h gia dInh ban hành; thirc hin trách nhim 
quân 12, ban hânh các ni quy, quy dinh, phân cong ngui thirc hin nhim vii 
phông cháy Va chta cháy và duy trI các diêu kin an toàn phông cháy và chüa 
cháy thuc phm vi quãn 1. 

b) H gia dInh duçic cp Giy chirng nh.n dàng k doanh nghip thirc 
hin trách nhim PCCC theo quy dnh ti khoân 3 Diêu 5 Lu.t PCCC vâ duy trI 
cac diêu kin an toàn ye ccc dôi vol ca sO theo quy djnh ti Diêu 5 Ngh djnh 
sO 13612020/ND-CP. 

Diu 10. Trách nhim cüa COng an thãnh ph 

Cong an thành ph chü trI ph6i hçTp vOi các dan vj tham mu'u giüp Uy ban 
nhân dan thânh phO chi do, huOng dan, theo dOi, kiêm tra vic thirc hin cac ni 
dung cüa Quy djnh nay, tOng hçip các kiên vuàng mac vâ dê xuât sira dôi, bô 
sung quy djnh cho phü hçTp./. 
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