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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy  

đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; 

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy tại khu dân cư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số 2279/CAT-PCCC 

ngày 25/10/2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 336/BC-CTP 

ngày 05/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định an toàn phòng 

cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng, UBKT, VP - Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB - TH; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH  

Về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở  

kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa  àn tỉnh Hà Tĩnh 

(K m theo  uyết định số:              /2022/ Đ-UBND                                                  

ngày        /01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1.  hạm vi điều chỉnh 

Quy định trách nhiệm và nội dung đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Điều    Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với c  quan, tổ chức, hộ gia đ nh, hộ kinh 

doanh, cá nh n c   iên quan đến c ng tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở 

kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Quy định này kh ng áp dụng đối với: căn hộ trong chung cư, nhà ở 

trong các c ng tr nh đa chức năng; c ng tr nh d n dụng chỉ mục đích để ở; nhà ở 

đã chuyển đổi c ng năng đã được cấp c  thẩm quyền phê duyệt kh ng còn chức 

năng ở; các nhà, c ng tr nh phục vụ hoặc trực tiếp sản xuất, kinh doanh đã c  quy 

định riêng về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp  uật. 

Điều 3  Giải thích từ ngữ  

1. Nhà ở riêng  ẻ  à nhà ở được x y dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc 

quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đ nh, cá nh n, bao gồm nhà biệt thự, 

nhà ở  iền kề và nhà ở độc  ập (theo khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở). 

2. Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là nhà ở riêng  ẻ c  sẵn, ngoài chức 

năng để ở còn sử dụng để  àm n i sản xuất, kinh doanh (cửa hàng bu n bán, dịch 

vụ văn phòng, nhà trọ, nhà nghỉ, kho chứa hàng h a, c  sở sản xuất nhỏ, thu mua 

phế  iệu và các dịch vụ khác, bao gồm các nhà x y dựng trên đất ở để sản xuất, 

kinh doanh, kh ng bố trí chỗ ở). 

Điều 4  Nguyên tắc áp dụng 

1. Tu n thủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề 

sản xuất, kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp  uật hiện hành, phù hợp quy 

định của pháp  uật về x y dựng, điều kiện bảo vệ m i trường; tu n thủ quy định 

về sử dụng c ng tr nh đúng c ng năng được cấp phép, trường hợp thay đổi c ng 
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năng sử dụng phải đảm bảo quy định pháp  uật về x y dựng, m i trường, điều 

kiện kinh doanh hoặc ý kiến của c  quan quản  ý (nếu c ). 

2. Đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (giảm thiểu, 

hạn chế các nguy c , điều kiện g y cháy; tạo các điều kiện để ngăn cháy, chống 

cháy  an, hạn chế cháy  ớn; chuẩn bị các điều kiện về thoát nạn, cứu người và 

triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho  ực  ượng phòng cháy, 

chữa cháy c  hiệu quả…) theo hướng phù hợp với quy hoạch từng ngành,  ĩnh 

vực, phù hợp với quy hoạch x y dựng, phát triển đ  thị, khu d n cư.  

3. Tạo điều kiện thuận  ợi cho tổ chức, cá nh n ổn định hoạt động sản xuất, 

kinh doanh   u dài, hạn chế việc gián đoạn kinh doanh, sản xuất của Nhân dân.  

 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
 

Điều 5. Trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và cá nhân  

1. Chủ động t m hiểu các quy định pháp  uật, kiến thức, kỹ năng c  bản về 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động  iên hệ, phối hợp với Cảnh 

sát phòng cháy và chữa cháy, C ng an cấp huyện, C ng an cấp xã để được hướng 

dẫn và tổ chức thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo 

quy định của pháp  uật; tham gia các buổi tuyên truyền, huấn  uyện về phòng 

cháy, chữa cháy do c  quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, địa phư ng tổ 

chức; tham gia phong trào toàn d n phòng cháy và chữa cháy tại địa phư ng. 

2. Thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những 

nguyên nh n, nguy c  g y cháy, nổ trong phạm vi quản  ý của m nh; phổ biến, 

hướng dẫn cho thành viên trong gia đ nh, người  àm việc tại c  sở để chủ động 

xử  ý khi c  t nh huống cháy xảy ra; tự trang bị và sử dụng thành thạo các trang 

thiết bị, phư ng tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; bảo quản, 

thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo các các trang thiết bị, phư ng tiện 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ  u n hoạt động tốt. 

3. Phổ biến, đ n đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đ nh, người  ao động và 

những người xung quanh thực hiện các quy định của pháp  uật về phòng cháy và 

chữa cháy. 

4. Thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy. 

5. Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; tham gia học tập và 

thực tập phư ng án chữa cháy: 
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a) Chủ hộ gia đ nh, chủ hộ kinh doanh và cá nhân từ 18 tuổi trở  ên, c  đủ 

sức khỏe c  trách nhiệm tham gia vào đội d n phòng, đội phòng cháy và chữa 

cháy c  sở khi được điều động; tham gia huấn  uyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng 

cháy và chữa cháy và các hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại địa phư ng khi 

c  yêu cầu và theo quy định của pháp  uật.  

b) Chủ hộ gia đ nh sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải x y 

dựng phư ng án chữa cháy, đề ra quy tr nh tổ chức chữa cháy, thoát nạn, cứu 

người và định kỳ 01 năm 01  ần phải phổ biến, tổ chức cho người  ao động trong 

c  sở nắm, hiểu rõ quy tr nh tổ chức cứu chữa vụ cháy, sử dụng thành thạo các 

phư ng tiện chữa cháy được trang bị, biện pháp cứu người; huy động người  ao 

động tham gia hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi c  quan c  thẩm quyền điều 

động và các hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại địa phư ng khi c  yêu cầu. 

Điều 6. Quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy nhà ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh  

1. Quy định về  ối thoát nạn  

a) Chiều rộng th ng thủy của  ối ra thoát nạn tối thiểu 0,8m, chiều cao 

th ng thủy tối thiểu 1,9m.  

b) Đối với nhà chỉ c  01  ối ra thoát nạn, khuyến khích bố trí  ối thoát nạn 

thứ 2 b ng cầu thang ngoài nhà hoặc thang nối giữa các tầng nhà hoặc  ối ra khẩn 

cấp như:  ối thoát qua ban công, lôgia,  ối lên sân thượng hoặc  ên mái để c  khả 

năng thoát nạn sang các nhà  iền kề hoặc khu vực an toàn.  

c) Nhà c  tầng s n thượng phải bố trí th ng thoáng, c   ối  ên từ tầng dưới 

qua các thang cố định; tại vị trí cửa  ên tầng mái nếu c  bố trí kh a cửa th  

khuyến khích thiết kế để c  thể dễ dàng thao tác mở cửa từ bên trong.  

d) Kh ng x y bít   th ng tầng để kh ng ảnh hưởng đến thoát kh i tự 

nhiên. Đối với nhà kh ng c  các   th ng tầng hoặc đã  ắp kính cần thiết kế,  ắp 

đặt các  ỗ cửa thoát kh i tự nhiên trong nhà th ng qua mái nhà hoặc thoát kh i 

trực tiếp ra kh ng gian bên ngoài tại các tầng. 

đ) Khuyến khích sử dụng cửa c  bản  ề tại cửa chính thoát nạn ra ngoài. 

Nhà c  thiết kế ban c ng,   gia phải đảm bảo thông thoáng, khuyến khích không 

che chắn ban c ng,    gia tạo thành phòng, không  ắp đặt  ồng sắt,  ưới sắt gây 

cản trở việc thoát nạn và cứu người khi xảy ra cháy, nổ. 

Trường hợp chủ c  sở, chủ hộ kinh doanh vẫn muốn trang bị cửa cuốn, cửa 

trượt,  ưới sắt…để bảo vệ tài sản phải cam kết đảm bảo về phòng cháy, chữa 

cháy, đồng thời cửa cuốn cần sử dụng  oại cửa c  c  cấu tự thu, mở nhanh, cửa 

mở b ng m  t  điện phải c  bộ  ưu điện và mở nhanh b ng c  khi mất điện hoặc 

m  t  bị hỏng và bố trí  ối thoát nạn theo quy định tại điểm b, c khoản này. 

e) Các gian phòng tồn chứa hàng h a, vật  iệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn 

 ửa, nguồn nhiệt phải được ngăn cách với  ối ra thoát nạn tại các tầng b ng vật  iệu 

kh ng cháy hoặc kh  cháy. Trường hợp tầng 1 (tầng trệt) được sử dụng để sản 

xuất, kinh doanh th   ối thoát nạn từ các tầng phía trên xuống th ng qua cầu thang 
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bộ tại tầng 1 phải c   ối đi an toàn ngăn cách với khu vực sản xuất, kinh doanh 

b ng tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, chiều rộng  ối đi kh ng nhỏ h n 0,8 m.  

2. Quy định an toàn trong  ắp đặt, sử dụng điện 

a) C ng tác thiết kế, x y dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện 

trong nhà ở phải tu n thủ quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện 

của nhà ở và nhà c ng cộng QCVN 12:2014/BXD. 

b) Khi thiết kế hệ thống điện đi  m tường phải tính toán đúng định mức và 

c  tính dự phòng cho hệ thống điện. Hệ thống điện phải được thiết kế riêng biệt 

giữa các khu vực với nhau; phải c  thiết bị bảo vệ chống quá tải (cầu ch , 

aptomat…) cho hệ thống điện chung của tòa nhà, từng tầng, từng nhánh; các phụ 

tải tiêu thụ điện c ng suất  ớn (điều hòa, bếp nướng, lò vi s ng, máy sưởi…) phải 

thiết kế hệ thống d y riêng đến thẳng hệ thống bảo vệ tủ điện tổng. Khi  ắp thêm 

các thiết bị tiêu thụ điện phải tính toán để kh ng g y quá tải cho hệ thống điện.  

c) Khi bên trong nhà c  bảo quản, kinh doanh, sản xuất hàng h a dễ cháy 

phải sử dụng  oại dụng cụ điện, thiết bị điện  à  oại phòng nổ; thiết bị tiêu thụ 

điện  ắp đặt trong kho phải được khống chế chung b ng thiết bị đ ng, ngắt tự 

động và đặt bên ngoài kho. 

d) Kh ng  ắp đặt đường d y dẫn điện và thiết bị tiêu thụ điện trên tường, 

vách, trần, sàn nhà c  cấu tạo b ng vật  iệu dễ cháy,  ắp đặt các b ng điện chiếu 

sáng phải gắn vào các m c treo chuyên dùng, kh ng treo trực tiếp b ng d y dẫn. 

đ) Kh ng dùng vật  iệu dễ cháy như giấy, vải, ni on... để bao che b ng 

điện; kh ng đặt các chất dễ cháy sát các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ điện như: b ng 

đèn, bàn ủi, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện…; kh ng cắm d y dẫn điện trực tiếp 

vào ổ cắm; khi nối d y phải nối so  e và quấn băng keo cách điện, kh ng để hở 

các mối nối d y điện. 

3. Quy định an toàn trong quản  ý, sử dụng nguồn  ửa, nguồn nhiệt 

a) Kh ng bố trí n i đun nấu, thờ cúng tại khu vực sản xuất, kinh doanh c  

chứa chất, hàng dễ cháy.  

Khu vực thắp hư ng thờ cúng phải đảm bảo: vách, trần nhà phải b ng vật  iệu 

kh ng cháy, khó cháy, phía trên trần c  đặt tấm phản xạ nhiệt. Đèn dầu, hư ng, nến 

khi thắp phải đặt chắc chắn trên các vật  iệu kh ng cháy hoặc kh  cháy. 

Khu vực bếp nấu phải để xa các vật  iệu dễ cháy ít nhất 0,7m, nếu c  tấm 

cách nhiệt ngăn cháy th  được phép để gần h n, nhưng kh ng dưới 0,2m. Trường 

hợp trong nhà c  sử dụng thiết bị tiêu thụ LPG (bếp gas): tất cả các thiết bị điện 

trong nhà phải  ắp đặt cách chai LPG tối thiểu 1,5m;  ắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ 

gas tại khu vực đặt b nh gas, bếp gas. 

b) Khi điều kiện kinh doanh, sản xuất c  sử dụng nguồn  ửa, nguồn nhiệt, 

thiết bị sinh  ửa, sinh nhiệt phải bố trí cách các vật  iệu dễ cháy, các phư ng tiện, 

dụng cụ c  xăng dầu, chất  ỏng dễ cháy (  t , xe máy…) ít nhất 0,7m, nếu c  tấm 

cách nhiệt ngăn cháy th  được phép để gần h n, nhưng kh ng dưới 0,2m. Khi 

điều kiện kinh doanh, sản xuất cần dự trữ xăng, dầu và các chất  ỏng cháy th  
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phải bảo quản tại n i th ng thoáng, tránh xa nguồn  ửa, nguồn nhiệt, tránh ánh 

nắng trực tiếp và kh ng để trên  ối ra thoát nạn. 

4. Quy định an toàn trong sắp xếp hàng h a 

a) Sắp xếp, bảo quản hàng h a theo từng  oại, c  cùng tính chất, cùng đặc 

điểm, hàng h a sắp xếp phải để trên bục kệ, giá vững chắc, gọn gàng, ngăn nắp, 

kh ng cản trở  ối đi,  ối thoát nạn, đặc biệt  à sảnh,  ối ra tại tầng 1. 

b) Hàng h a dễ cháy phải bố trí cách các thiết bị điện c  khả năng sinh 

nhiệt như b ng đèn, ổ cắm, cầu dao…, khu vực phát sinh nguồn  ửa, nguồn nhiệt 

ít nhất 0,5m.  

c) Hàng h a dễ cháy hoặc dễ bắt cháy cần bố trí trong các khu vực, gian 

phòng riêng, kh ng để  ẫn với các hàng h a khác và đảm bảo yêu cầu ngăn cháy 

 an, kh ng bố trí dưới gầm cầu thang bộ. 

d) Loại trừ những điều kiện c  thể dẫn đến tự cháy do phát sinh nhiệt, do 

tác dụng phản ứng h a học giữa các chất với nhau. 

đ) Kh ng tập kết, bố trí hàng h a, vật  iệu kinh doanh trên các tuyến đường 

g y cản trở giao th ng và c  thể  àm ảnh hưởng đến việc triển khai  ực  ượng, 

phư ng tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến từng nhà. 

5. Việc  ắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo vào nhà ở c  sẵn, phải thực hiện 

theo đúng quy định pháp  uật về quảng cáo, tu n thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về x y dựng và  ắp đặt phư ng tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2018/BXD; 

kh ng được  ắp biển quảng cáo che kín mặt tiền, hành  ang, cửa thoát nạn... 

6. Quy định trang bị phư ng tiện phòng cháy và chữa cháy 

a) Đối với khu vực sản xuất, kinh doanh phải trang bị số  ượng b nh chữa 

cháy đảm bảo tư ng ứng với diện tích bảo vệ theo quy định tại mục 5 Tiêu chuẩn 

Việt Nam TCVN 3890:2009 về phư ng tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và 

công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. Khoảng cách di chuyển  ớn 

nhất đến b nh chữa cháy kh ng quá 15 m.  

b) Trang bị,  ắp đặt thiết bị báo cháy, phư ng tiện cứu nạn, cứu hộ (mặt nạ 

 ọc độc, d y tự cứu, thang d y, dụng cụ phá dỡ th ng thường, chăn chiên, dụng 

cụ chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy,…) phù hợp với quy 

m , tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng. Trang bị hệ thống báo cháy, cấp nước 

chữa cháy, chữa cháy tự động theo quy m , tính chất hoạt động phù hợp với yêu 

cầu tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009. 

c) Các phư ng tiện phòng cháy và chữa cháy phải có tem kiểm định c  

quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và được kiểm tra, bảo 

dưỡng định kỳ theo quy định. 

7. Ngoài các quy định nêu tại điều này, chủ hộ kinh doanh, cá nh n phải 

duy tr  thực hiện các biện pháp an toàn của điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 6 trong 

suốt quá tr nh hoạt động. 
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8. Khuyến khích nhà ở hộ gia đ nh kh ng kết hợp sản xuất, kinh doanh 

nghiên cứu, vận dụng, duy tr  các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy phù 

hợp nhu cầu và điều kiện thực tế; nhất  à việc đảm bảo và duy tr  các đường,  ối, 

thoát nạn, quản  ý các  oại nguồn  ửa, nguồn nhiệt, chất cháy.  

Điều 7. An toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện mặt 

trời mái nhà 

1. Bố trí thiết bị của hệ thống điện mặt trời trên mái nhà 

a) Kh ng  ắp đặt tấm pin mặt trời phía trên các gian phòng thuộc hạng 

nguy hiểm cháy nổ A, B theo ph n hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy 

hiểm cháy và cháy nổ tại Phụ  ục C Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và c ng tr nh, cũng như các gian phòng 

khác mà trong quá trình hoạt dộng c  khả năng tích tụ khí, bụi cháy; hạn chế việc 

bố trí tấm pin trên các gian phòng  àm kho hoặc các gian phòng  ưu trữ khối 

 ượng  ớn chất cháy. 

b) Các tấm pin mặt trời  ắp đặt trên mái phải được chia thành các nh m, 

dãy với kích thước kh ng quá 20m x 20m cho mỗi nh m, khoảng cách giữa 02 

nh m kh ng được nhỏ h n 1,5m. 

c) Đối với các mái c  bố trí  an can xung quanh theo chu vi mái phải bố trí 

tấm pin cách  an can một khoảng 2,5m; 

d) Bố trí tấm pin, đường d y và các thiết bị của hệ thống điện mặt trời 

kh ng được che chắn các quạt hút khói và các phư ng tiện phòng cháy và chữa 

cháy của c ng tr nh. 

đ) Kh ng bố trí tấm pin trong phạm vi 03m xung quanh  ối ra mái qua các 

buồng thang bộ, thang chữa cháy, các  ỗ mở qua cửa sập. 

e) Khi  ắp đặt tấm pin mặt trời và các thiết bị khác của hệ thống điện mặt 

trời mái nhà phải tính toán tải trọng ảnh hưởng đến kết cấu mái trong điều kiện 

thường và trong điều kiện cháy; kh ng  ắp đặt tấm pin trên các mái  àm b ng vật 

 iệu cháy hoặc c  vật  iệu hoàn thiện  à chất cháy. 

f) Inverter và các tủ đ ng cắt, tủ đấu d y,… khi bố trí trong nhà phải bố trí 

trong một phòng, kh ng gian riêng biệt để giám sát và bảo vệ, kh ng được bố trí 

chất cháy xung quanh khu vực này và phải c  giải pháp ngăn cháy với các khu 

vực khác của c ng tr nh; các thiết bị của hệ thống phải được nối đất an toàn. 

g) Đối với hệ thống d y dẫn đấu nối phải được  uồn trong ống cách điện c  

thoát h i; hệ thống Inverter, tủ đấu nối, tủ đ ng cắt… phải c  biện pháp chống 

chim, chuột, c n trùng… để đảm bảo an toàn. 

2. Bố trí  ối tiếp cận  ên mái 

a) C ng tr nh phải bố trí các  ối ra mái qua các buồng thang bộ, thang chữa 

cháy hoặc các cửa sập; các tấm pin nên bố trí tại phía mái c  đường giao th ng 

cho xe chữa cháy tiếp cận. 
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b) Bố trí thiết bị trên mái phải đảm bảo khả năng tiếp cận, di chuyển từ  ối 

ra mái đến từng nh m, dãy pin. 

3. Vận hành và điều khiển 

a) Hệ thống điện mặt trời phải được trang bị các thiết bị ngắt khẩn cấp; 

thiết bị này cần bố trí cả ở vị trí inverter và vị trí tủ đ ng cắt. Tại các vị trí này 

phải niêm yết hướng dẫn, quy tr nh vận hành. 

b) Tại khu vực gần  ối  ên mái phải bố trí các s  đồ bố trí tấm pin trên mái 

và s  đồ đấu nối hệ thống để phục vụ việc ngắt kết nối các tấm pin trên mái khi 

c  sự cố và phục vụ c ng tác chữa cháy. 

4. Trang bị phư ng tiện phòng cháy, chữa cháy 

Các gian phòng trong nhà c  bố trí thiết bị của hệ hống điện mặt trời mái 

nhà như inverter, tủ đ ng cắt,… phải được trang bị phư ng tiện, hệ thống phòng 

cháy, chữa cháy theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với c ng tr nh đ . 

Việc  ựa chọn  oại hệ thống chữa cháy, chất chữa cháy phải phù hợp với thiết bị 

và bảo đảm khả năng ngăn cháy đối với đám cháy thiết bị mang điện. 

Điều 8. Hệ thống chống sét và nối đất an toàn 

1. Nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh khi  ắp đặt, sử dụng các thiết bị điện 

c  điện áp  ớn h n 1000 vôn  phải  ắp đặt thiết bị nối đất an toàn, điện trở nối đất 

an toàn đảm bảo nhỏ h n 4  m trong mọi điều kiện thời tiết. 

2. Nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh  à nhà nhiều tầng, nhà ở độc  ập phải 

 ắp đặt, sử dụng hệ thống chống sét đánh thẳng; hệ thống phải được thi c ng,  ắp 

đặt đảm bảo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385:2012 về Chống sét cho c ng 

tr nh x y dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo tr  hệ thống; điện trở nối đất 

của hệ thống chống sét đảm bảo nhỏ h n 10  m trong mọi điều kiện thời tiết; khi 

hệ thống nối đất an toàn và nối đất chống sét chung bãi tiếp đất th  điện trở nối 

đất phải nhỏ h n 1  m trong mọi điều kiện thời tiết. 

 

Chương III 
T  CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 9. Xử lý chuyển tiếp 

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Quy định này c  hiệu  ực thi hành, các 

nhà ở c  sẵn đã chuyển đổi c ng năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh phải thực 

hiện bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo các yêu cầu tại Điều 6, Điều 7, 

Điều 8 Quy định này. 

Điều 10  Trách nhiệm của Ủy  an nh n d n cấp huyện, cấp x  

1. Ủy ban nh n d n cấp huyện c  trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định 

tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; chỉ đạo, kiểm tra việc thực 

hiện các nội dung Quy định này của Ủy ban nh n d n cấp xã. 

2. Ủy ban nh n d n cấp xã c  trách nhiệm 
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a) Thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP. 

b) Chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định này đến các hộ gia đ nh, 

hộ kinh doanh, tổ chức, cá nh n c   iên quan trong phạm vi trách nhiệm quản  ý. 

c) Kiểm tra, hướng dẫn, khuyến khích các hộ gia đ nh, cá nh n sử dụng 

nhà ở riêng  ẻ tự giác thực hiện quy định này nh m bảo đảm an toàn phòng cháy 

và chữa cháy. 

d) Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định an toàn phòng cháy và 

chữa cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn, xử  ý các hành 

vi vi phạm pháp  uật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền. 

Điều  1. Trách nhiệm của đơn vị cấp phép x y dựng 

Khi tiếp nhận cấp phép x y dựng mới, cải tạo nhà ở tăng cường tuyên 

truyền, hướng dẫn Nh n d n chấp hành và bổ sung các nội dung được khuyến 

khích áp dụng tại Quyết định này. 

Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các đ n vị  iên quan hướng dẫn, kiểm tra các điều 

kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tai Quyết định này và các 

quy định khác c   iên quan theo quy định của pháp  uật.  

2. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy định 

này; tổng hợp các vướng mắc hay khi c  quy định mới của Nhà nước về c ng tác 

phòng cháy và chữa cháy  oại h nh c  sở này, kịp thời báo cáo, đề xuất sửa đổi, 

bổ sung quy định cho phù hợp. 

3. Phối hợp với các c  quan, đ n vị, Ủy ban nh n d n các cấp trong việc 

tập huấn c ng tác phòng cháy và chữa cháy khi c  yêu cầu. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

Quá tr nh thực hiện các c  quan, đ n vị, chủ hộ gia đ nh và cá nh n nếu 

gặp kh  khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về C ng an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để tổng hợp, hướng dẫn và báo cáo, 

đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung phù hợp./.  

 

 
 


		leminhdao@hatinh.gov.vn
	2022-01-11T10:42:29+0700


		votronghai@hatinh.gov.vn
	2022-01-11T14:00:50+0700


		2022-01-11T17:08:22+0700


		2022-01-11T17:08:24+0700


		2022-01-11T17:08:24+0700




