
 

KẾ HOẠCH 

Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

 cứu hộ trên địa bàn huyện Hạ Lang 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4216/KH-CAT-PC07 ngày 13/10/2022 của Công an 

tỉnh Cao Bằng về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Uỷ ban nhân dân 

huyện ban hành Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa 

bàn huyện, thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm 

ngăn chặn, đẩy lùi, các vụ cháy, nổ. Chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ 

điều kiện an toàn về PCCC và CNCH chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu 

về PCCC những vẫn hoạt động, cấp Giấy chứng đủ điều kiện về ANTT hoặc cơ 

sở không đủ điều kiện những vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. 

2. Đánh giá đúng thực trạng về PCCC và CNCH đối với cơ sở theo địa bàn; 

kiểm tra xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ 

hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Bắt 

buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH 

theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tương ứng với thời điểm 

cơ sở đưa vào hoạt động, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC và 

CNCH, có nguy hiểm cháy, nổ cao hoạt động. 

 3. Làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, 

chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, cơ sở và người dân trong 

công tác PCCC và CNCH tại địa bàn cơ sở; kết hợp kiểm tra, rà soát với tuyên 

truyền, hướng dẫn kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ thực hiện tốt công tác 

PCCC và CNCH đáp ứng phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm thực chất, hiệu quả. 

 4. Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH phải được 

triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. Hạn chế ảnh hưởng tối đa đến hoạt động bình thường của các 

cơ sở kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 

phủ; khu dân cư. 

2. Thời gian kiểm tra: từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/12/2022. 
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3. Nội dung kiểm tra 

- Trách nhiệm về PCCC và CNCH của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. 

- Điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 

Nghị định số 136/2020/ND-CP và Điều 12 Nghị định số 83/2017/NĐ- CP, tập 

trung kiểm tra về: (1) hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động về PCCC và CNCH của cơ 

sở; (2) duy trì các yêu cầu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách 

an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp 

ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, 

thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan...  theo quy định 

của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt 

động (hoạt động trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực thi hành; trong thời 

gian tiêu chuẩn TCVN 2622:1995, QCVN 06:2010/BXD, QCVN 06:2021/BXD 

có hiệu lực thi hành và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan), 
(3)quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa 

sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy nổ; (4) hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên 

ngành; các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn... Đối với loại hình cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke cần tập trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn; chống tụ 

khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo 

đảm tính chịu lửa theo quy định; trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động 

và kết nối liên động để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng 

hát khi có tín hiệu báo cháy. 

- Rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH, 

trong đó cụ thể, làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, 

công trình, hoạt động của cơ sở. 

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tổ chức rà soát, lập danh sách 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC 

theo địa bàn xã, huyện (hoàn thành trước 20/10/2022). 

2. Tổng kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc 

diện quản lý nhà nước về PCCC, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có 

điều kiện về ANTT, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính nguy 

hiểm cháy, nổ cao như: khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, chợ, nhà 

kho, xưởng sản xuất (cơ sở đã được cơ quan Công an, UBND cấp xã kiểm tra an 

toàn về PCCC và CNCH định kỳ theo quy định, cơ sở đang tạm ngừng hoạt động 

phải tổ chức kiểm tra, nắm tình hình và báo cáo theo Kế hoạch này). Kiến nghị 

thời hạn khắc phục và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC và CNCH theo quy 

định của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, trong đó: 

- Đối với cơ sở đang hoạt động nhưng còn tồn tại, vi phạm về PCCC trong 

giai đoạn đầu tư xây dựng (bao gồm các cơ sở đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về 

PCCC) và trong quá trình hoạt động: có văn bản yêu cầu ngừng hoạt động đối với 

các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, không đảm bảo an toàn, không đảm bảo yêu 

cầu về ngăn cháy lan, thoát nạn, trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy và bắt 



 3 

buộc khắc phục theo đúng các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về PCCC tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động; tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành kiến 

nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Đối với các cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, tự ngừng hoạt 

động: (1) cơ sở, hộ kinh doanh thuộc diện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

ANTT: Công an huyện thực hiện kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện 

về ANTT đối với trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và 

CNCH; chỉ cấp lại khi đủ điều kiện an toàn PCCC; (2) cơ sở, hộ kinh doanh không 

thuộc diện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT: có văn bản đề nghị 

các phòng, ban, ngành cấp huyện có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối 

với trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định 

của pháp luật; chỉ cấp lại khi đủ điều kiện an toàn PCCC và CNCH. 

- Có văn bản thông báo cho UBND cấp huyện, cấp xã và công khai trên 

Trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm 

đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an 

toàn về PCCC và CNCH để chính quyền địa phương, người dân giám sát; giao 

Công an cấp xã giám sát việc khắc phục, hoạt động của các cơ sở trên địa bàn, kịp 

thời báo cáo khi phát hiện hành vi vi phạm cho đến khi được hoạt động trở lại. 

- Yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ kinh doanh sau khi khắc phục các 

tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH phải có báo cáo kết quả thực hiện. Cơ quan 

Công an trực tiếp quản lý cơ sở tổ chức kiểm tra bảo đảm chỉ những cơ sở đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH mới được hoạt động trở lại. 

3. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra, cần: 

- Hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý cơ sở về PCCC và CNCH, phương án 

chữa cháy, phương án CNCH của cơ quan Công an theo quy định (rà soát, kiểm 

tra đến đâu, hoàn thiện đến đó); đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra an toàn về 

PCCC và CNCH được thực hiện đúng quy định, kiên quyết không để “sót, lọt”, 

tham nhũng, tiêu cực trong công tác này. 

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ sở, 

người dân trong thực hiện các quy định về PCCC và CNCH;  tổ chức xây dựng và 

nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở đáp ứng yêu cầu trong 

công tác PCCC và CNCH. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra đối với 100% cơ sở 

được phân cấp quản lý theo quy định đảm bảo đúng trình tự, thủ tục Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP và Thông tư số 141/2020/TT- BCA (hoàn thành trước ngày 

18/10/2022). Thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với cơ 

sở thuộc phân cấp của Công an cấp huyện khi chưa đủ điều kiện an toàn về PCCC. 

- Hoàn thành việc rà soát, lập hồ sơ quản lý cơ sở về PCCC và CNCH, 

phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ quan Công an theo quy định (rà 
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soát, kiểm tra đến đâu, hoàn thiện đến đó), đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra an 

toàn về PCCC và CNCH được thực hiện đúng quy định, kiên quyết không để “sót, 

lọt”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác này. 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ sở, 

người dân trong thực hiện các quy định về PCCC và CNCH trong đợt kiểm tra 

này để nắm và chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt, sản xuất, kinh 

doanh; tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, 

cơ sở đáp ứng yêu cầu trong công tác PCCC và CNCH. 

- Chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu UBND cấp xã thực hiện hiệu quả công 

tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư 

thuộc phạm vi quản lý. 

- Đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả 

Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả tổng rà soát, kiểm tra định kỳ 15 ngày 1 lần 

(30/10; 15/11; 30/11/2022) và báo cáo tổng kết trước ngày 15/12/2022 gửi Công 

an tỉnh (qua Phòng PC07) đảm bảo thời gian theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hoá và Truyền thông 

 - Thực hiện công tác tuyên truyền về kết quả tổng kiểm tra, rà soát công tác 

PCCC và CNCH; phối hợp Công an huyện tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

người dân chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn cháy, nổ; tiếp tục 

thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện theo nội dung được phân 

công theo Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện về tăng 

cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ 

gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

 - Công khai Trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh 

sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở 

không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn huyện. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều 

kiện về PCCC và CNCH theo thẩm quyền khi có kiến nghị của cơ quan Công an 

huyện, chỉ cấp lại khi cơ sở đủ điều kiện về PCCC và CNCH. 

 4. Phòng Văn hoá và Thông tin 

 - Cung cấp số liệu đảm bảo đủ các trường thông tin như: tên cơ sở, người 

đứng đầu, địa chỉ, năm đưa vào hoạt động, quy mô... của các cơ sở dịch vụ vui 

chơi giải trí (karaoke, quán bar...); cơ sở thể thao (sân vận động, nhà thi đấu, trung 

tâm thể dục, thể thao...); cơ sở lưu trú (nhà nghỉ...) gửi UBND huyện (qua Công 

an huyện) trước ngày 20/10/2022. 

 - Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đủ điều 

kiện về PCCC và CNCH theo thẩm quyền, khi có kiến nghị của cơ quan Công an 

huyện, chỉ cấp lại khi cơ sở đủ điều kiện về PCCC và CNCH. 

 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Cung cấp số liệu đảm bảo đủ các trường thông tin như: tên cơ sở, người 
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đứng đầu, địa chỉ, năm đưa vào hoạt động, quy mô số tầng, diện tích, số học sinh 

năm học hiện tại... của các cơ sở giáo dục (bao gồm trường chính và phân trường) 

gửi UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 20/10/2022. 

 6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Cung cấp số liệu đảm bảo đủ các trường thông tin như: tên cơ sở, người 

đứng đầu, địa chỉ, năm đưa vào hoạt động, quy mô... của các cơ sở chợ, xăng dầu, 

Gas, hoá chất, điện gửi UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 

20/10/2022. 

 - Thực hiện thẩm định, phê duyệt và cấp giấp phép xây dựng phải phù hợp 

với quy mô, tính chất công trình theo văn bản thẩm duyệt về PCCC của cơ quan 

Cảnh sát PCCC và CNCH, nhất là đối với các công trình khi thay đổi tính chất sử 

dụng, cải tạo nhà ở hộ gia đình thành cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý, rút giấy 

phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái 

phép, không đúng giấy phép... 

 7. Phòng Y tế 

 Phối hợp Trung tâm Y tế cung cấp số liệu đảm bảo đủ các thông tin như: 

tên cơ sở, người đứng đầu, địa chỉ, năm đưa vào hoạt động, quy mô, số giường 

bệnh... của các cơ sở y tế (Trung tâm y tế, phòng khám, nhà điều dưỡng, phục hồi 

chức năng...) gửi UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 20/10/2022. 

 8. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Ban hành Kế hoạch tổ chức tổng rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC 

và CNCH trên địa bàn (gửi Kế hoạch về UBND huyện, qua Công an huyện trước 

ngày 18/10/2022 và thống kê số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC tại phụ 

lục IV Nghị định số 136/NĐ-CP theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch này 

trước ngày 20/10/2022). Chỉ đạo, phân công các bộ phận có liên quan như Tư 

pháp, địa chính, xây dựng đô thị cung cấp danh sách, phối hợp với Công an cấp 

xã rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc phụ lục 

IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và khu dân cư trên địa bàn. 

 - Tuyên truyền khuyến cáo về PCCC và CNCH kết hợp trong quá trình 

kiểm tra đến khu dân cư, hộ kinh doanh và các cơ sở trên địa bàn. 

 - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình 

chỉ hoạt động, cam kết tự ngưng hoạt động của cơ sở trên địa bàn. 

 - Tổng hợp kết quả tổng rà soát, kiểm tra định kỳ 15 ngày 1 lần (29/10; 

14/11; 29/11/2022), nội dung báo cáo theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch 

này (mục 2.1 - Thống kê số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC tại phụ lục 

IV Nghị định số 136/NĐ-CP là số liệu tổng cộng; mục 2.2 - Số liệu kiểm tra, xử 

lý, tạm đình chỉ, đình chỉ... chỉ báo cáo số liệu thực hiện trong 15 ngày, không gửi 

kèm Phụ lục 2, 3) và báo cáo tổng kết trước ngày 14/12/2022, nội dung báo cáo đầy 

đủ theo Phụ lục 1 và 3 ban hành kèm theo Kế hoạch này gửi UBND huyện (qua 

Công an huyện) đảm bảo thời gian theo quy định. 

 Căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, ngành và UBND cấp xã trên địa 
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bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và toàn diện. Trong quá trình 

triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua 

Công an huyện, Sđt: 0888.029.686) để được kịp thời hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Phòng PC07, CAT; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan thành viên, cơ quan trực thuộc 

UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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Phụ lục 1. Mẫu báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH  

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện) 

............. 

Số:               /……… 

V/v báo cáo kết quả rà soát, 

kiểm tra về PCCC và CNCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……., ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Công an huyện Hạ Lang, Công an tỉnh Cao Bằng 

Căn cứ Kế hoạch số …………………………………………………… 

I. Kết quả triển khai, thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an 

Việc ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện; thành lập các đoàn 

kiểm tra việc triển khai thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương. 

2. Kết quả công tác rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH 

2.1. Kết quả thống kê số lượng các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, 

trong đó phân tích rõ số liệu cơ sở theo lĩnh vực, loại hình cơ sở, thuộc Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

2.2. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; xử lý 

vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ UBND cấp xã, trong đó phân 

tích cụ thể số liệu thực hiện, những thiếu sót, vi phạm về PCCC và CNCH phát 

sinh trong quá trình đầu tư xây dựng, hoạt động của cơ sở (kiến nghị bao nhiêu cơ 

sở; số trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, số tiền; số cơ sở bị tạm đình chỉ, 

đình chỉ hoạt động; những nhóm tồn tại, thiếu sót, hành vi vi phạm phổ biến tại cơ 

sở). Đối với cơ sở thuộc diện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC: Thống kê các cơ 

sở bảo đảm quy định, đáp ứng yêu cầu an toàn PCCC; danh sách cơ sở chưa đáp 

ứng quy định, yêu cầu về an toàn PCCC). 

 (kèm theo bảng thống kê tại Phụ lục 3). 

3. Công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH 

Đánh giá thực trạng, tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về PCCC và CNCH, cụ thể: việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về 

PCCC và CNCH ( công tác rà soát, kiểm tra); tuyên truyền, xây dựng lực lượng dân 

phòng, phong trào, mô hình an toàn về PCCC...tại địa bàn, cơ sở. 

II. Nguyên nhân 

(Đánh giá nguyên nhân của các tồn tại, thiếu sót) 

1. Nguyên nhân khách quan (đánh giá cụ thể việc tác động của chính sách, 

pháp luật, thực tiễn tại địa phương). 

2. Nguyên nhân chủ quan (đánh giá cụ thể đối với cơ quan quản lý nhà 

nước; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp). 
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III. Biện pháp khắc phục, kiến nghị đề xuất 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ....................... 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 2. Bảng thống kê số lượng các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 
 (Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện) 

Bảng ....: Thống kê đối với các loại cơ sở thuộc lĩnh vực ....... (*) 
 

STT 
Tên cơ 

sở 
Địa chỉ 

Năm 

đưa 

vào 

hoạt 

động 

Quy mô Hồ sơ 

quản lý, 

theo dõi 

hoạt động 

PCCC 

của cơ sở 

Phượng 

tiện 

chữa 

cháy 

Thời gian 

kiểm tra 

PCCC và 

CNCH gần 

nhất 

Ghi chú Số 

tầng 

Khối 

tích 

Tổng 

diện tích 

sàn 

Thông 

tin đặc 

thù 

khác (*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

...            

 

 

 

 

 

 

 

  
Ghi chú: 

(*): Ghi số thứ tự tương ứng với 14 lĩnh vực điều tra cơ bản về PCCC và CNCH theo Hướng dẫn số 04/HD-C07-P1; loại hình cơ sở khác không thuộc 14 lĩnh vực. 

- Cột 2: Ghi tên cơ sở tương tứng với loại hình cơ sở thuộc đang thống kê; 

- Cột 3: Ghi rõ địa chỉ của cơ sở: 

+ Trường hợp cơ sở thuộc Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp: Ghi rõ địa chỉ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công 

nghiệp (ví dụ: Nhà máy A, lô 3.4, đường số 2, Khu công nghiệp Khai Quang, Mê Linh, Hà Nội). 

+ Trường hợp cơ sở ngoài Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp: Ghi rõ địa chỉ theo địa giới hành chính (số 115, đường Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). 

- Cột 5: Ghi rõ quy mô số tầng, khối tích, tổng diện tích sàn (diện tích từng sàn), số phòng...; trường hợp nằm trong nhà có nhiều công năng thì chỉ nêu quy mô hạng mục sản 

xuất, kinh doanh; (*) Thông tin đặc thù khác: Công suất (nhà máy điện); điện áp (Trạm biến áp); sức chứa (kho dầu mỏ, sân vận động, gara để xe trong nhà); số giường (cơ 

sở y tế); tổng lượng khí tồn chứa (cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy); chiều dài (hầm đường bộ)... 

- Cột 6: Nếu cơ sở đã lập thì ghi “có”; lập nhưng không đủ ghi “không đủ”; không lập ghi “không”.  

- Cột 7: Ghi rõ số lượng, ví dụ: 04 bình MFZL4. 

- Cột 8: Ghi theo thời gian trong biển bản kiểm tra gần nhất, nếu chưa kiểm tra thì ghi không.
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  Phụ lục 3. Mẫu báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện) 

Bảng ....: Thống kê đối với các loại cơ sở thuộc lĩnh vực ....... (*) 

 
Ghi chú: 

(*): Ghi số thứ tự tương ứng với 14 lĩnh vực điều tra cơ bản về PCCC và CNCH; loại hình cơ sở khác không thuộc 14 lĩnh vực. 

- Cột 2: Ghi tên cơ sở tương tứng với loại hình cơ sở thuộc đang thống kê; 

- Cột 3: Ghi rõ địa chỉ của cơ sở: 

+ Trường hợp cơ sở thuộc Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp: Ghi rõ địa chỉ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công 

nghiệp (ví dụ: Nhà máy A, lô 3.4, đường số 2, Khu công nghiệp Khai Quang, Mê Linh, Hà Nội). 

+ Trường hợp cơ sở ngoài Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp: Ghi rõ địa chỉ theo địa giới hành chính (số 115, đường Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). 

- Cột 5: Ghi rõ quy mô số tầng, khối tích, tổng diện tích sàn (diện tích từng sàn), số phòng...; trường hợp nằm trong nhà có nhiều công năng thì chỉ nêu quy mô hạng mục sản 

xuất, kinh doanh; (*) Thông tin đặc thù khác: Công suất (nhà máy điện); điện áp (Trạm biến áp); sức chứa (kho dầu mỏ, sân vận động, gara để xe trong nhà); số giường (cơ 

sở y tế); tổng lượng khí tồn chứa (cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy); chiều dài (hầm đường bộ)... 

- Cột 9,10,11: Chỉ thống kê đối với các cơ sở thuộc diện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC... 

- Cột 12: Ghi tổng số hành vi được phát hiện. 

- Cột 13, 14: Ghi điểm, khoản, Điều của hành vi vi phạm theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP trong quá trình đầu tư, xây dựng; hoạt động của cơ sở...; 

- Cột 15,16,17: Ghi nội dung xử lý vi phạm hành chính theo lần kiểm tra an toàn PCCC và CNCH gần nhất; cột 16 ghi điểm, khoản, Điều của hành vi vi phạm theo Nghị định 

số 144/2021/NĐ-CP. 

- Cột 23, 24: Đánh giá cơ sở có bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC, CNCH theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

83/2017/NĐ-CP. 

- Xác định lĩnh vưc theo hướng dẫn số 04/HD-C07-P1, cụ thể: 

1. Lĩnh vực nhà ở, văn phòng, đa năng (gồm: Nhà chung cư, tập thể, nhà ở ký túc xá; Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, chất dễ cháy, hàng hoá đựng trong 

S

T

T 

Tên 

cơ sở 

Địa 

chỉ 

Năm 

đưa 

vào 

hoạt 

động 

Quy mô 

Phân loại theo 

Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP 

Việc thẩm duyệt, nghiệm 

thu về PCCC 

Tồn tại, vi phạm về PCCC 

và CNCH được phát hiện 
 

Xử phạt vi phạm 

hành chính 

Việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động 

 
Đánh giá 

Phụ 

lục 

II 

Phụ 

lục 

III 

Phụ 

lục 

IV 

Đã 

thẩm 

duyệt, 

nghiệm 

thu 

Đã 

thẩm 

duyệt, 

chưa 

nghiệm 

thu 

Chưa 

được 

thẩm 

dyệt, 

nghiệm 

thu 

Số 

hành 

vi vi 

phạm 

phát 

hiện 

tại 

BBKT 

Trong 

công 

tác đầu 

tư xây 

dựng 

(thẩm 

định, 

thẩm 

duyệt, 

nghiệm 

thu 

Trong 

quá 

trình 

hoạt 

động 

Số 

hành 

vi vi 

phạm 

bị xử 

phạt 

Hành 

vi vi 

phạm 

bị xử 

phạt 

Số 

tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Theo 

điểm 

a K1 

Điều 

17 

NĐ 

136 

Theo 

điểm 

b K1 

Điều 

17 

NĐ 

136 

Theo 

điểm 

c K1 

Điều 

17 

NĐ 

136 

Ngày 

tạm 

đình 

chỉ 

Ngày 

đình 

chỉ 

hoạt 

động 

Đảm 

bảo 

an 

toàn 

PCCC 

và 

CNC

H 

Không 

đảm 

bảo an 

toàn 

PCCC 

và 

CNCH 

Số 

tầng 

Khối 

tích 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

Thông 

tin 

đặc 

thù 

khác 

(*) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

1 
Công 

ty A 
...      X X  X    

Điểm a, 

khoản 

2 Điều 

38 

...           
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bao bì cháy được của hộ gia đình được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp; Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp; nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội; Nhà đa 

năng (hỗn hợp)). 

2. Lĩnh vực giáo dục (gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường 

cao đẳng, đại học, học viện; trường trung cấp chuyên nghiệp; trường dạy nghề; cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục). 

3. Lĩnh vực y tế (gồm: Bệnh viện; phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, 

trung tâm y tế, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thẩm mỹ viện, cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp). 

4. Lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch (gồm: Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn hoá, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 

trường; quán bar, câu lạc bộ, công viên giải trí, vườn thú, thuỷ cung; Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà lưu trữ, nhà sách, nhà hội chợ, cơ sở tôn giáo; Sân vận động; nhà thi 

đấu thể thao, cung thể thao trong nhà; trung tâm thể dục, thể thao; trường đua, trường bắn; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao; Khách sạn, nhà 

khách, nhà nghỉ; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch. 

5. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (gồm: Chợ, trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị; cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống). 

6. Lĩnh vực thông tin và truyền thông (gồm: Bưu điện, cơ sở phát thanh, truyền hình, viễn thông; nhà lắp đặt thiết bị thông tin, trung tâm lữu trữ, quản lý dữ liệu). 

7. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng (gồm: Trụ sở, nhà làm việc; kho hàng hoá, vật tự cháy được hoặc hàng hoá, vật tự không cháy đựng trong các bao bì cháy được phục vụ 

hoạt động của kho bạc, ngân hàng). 

8. Lĩnh vực giao thông vận tải (Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu; bến cảng biển; cảng cạn; cảng thuỷ nội địa; bến xe khách; trạm dừng nghỉ; nhà ga đường sắt; 

nhà chờ cáp treo vận chuyển người; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe 

gắn máy; Gara để xe, bãi trông giữ xe được thành lập theo quy định của pháp luật; Hầm đường bộ, đường sắt có chiều dài 500m trở lên). 

9. Lĩnh vực xăng, dầu khí (gồm: Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền; kho dầu mỏ và sản 

phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu; cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy, cửa hàng kinh doanh khí đốt). 

10. Lĩnh vực năng lượng (gồm: Nhà máy điện; trạm biến áp có điện từ 110KV trở lên; cơ sở hạt nhân). 

11. Lĩnh vực hoá chất (gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; 

cảng xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kho vũ khí, công cụ hỗ trợ; cơ sở sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản hoá chất (không bao gồm các loại 

hình cơ sở thuộc lĩnh vực xăng dầu, dầu khí, năng lượng và cơ sở có sử dụng hoá chất trong hoạt động sản xuất)). 

12. Lĩnh vực công nghiệp nhẹ (gồm: Nhà máy xơ sợi; nhà máy dệt; nhà máy in, nhuộm; nhà máy sản xuất các sản phẩm may; nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ 

da; nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa; nhà máy bột giấy và giấy; nhà máy chế biến gỗ...; Kho hàng hoá, vật tư cháy được hoặc hàng hoá vật tư cháy đựng trong bao bì 

cháy được; bãi chứa hàng hoá, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích từ 500m2 trở lên (thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ) hoạt động độc lập do cơ quan, tổ chức, tư nhân... 

quản lý). 

13. Lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng (gồm: Nhà máy chế biến than; nhà máy sản xuất alumin; nhà máy sản xuất xi măng..; 

Kho hàng hoá, vật tư cháy được hoặc hàng hoá vật tự không cháy được đựng trong bao bì cháy được; bãi chứa hàng hoá vật tự, phế liệu cháy được có diện tích từ 500 m2 trở 

lên (thuộc lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng) hoạt động độc lập do cơ quan, tổ chức, tư nhân...quản lý. 

14. Lĩnh vực công nghiệp luyện kim và cơ khí chế tạo (gồm: Nhà máy luyện kim màu; nhà máy luyện, cán thép; nhà máy chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp; nhà máy 

chế tạo thiết bị nâng hạ; nhà máy chế tạo máy xây dựng; nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ; nhà máy sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông (ô tô, xe máy, tàu thuỷ...); nhà 

máy chế tạo thiết bị điện – điện tử...; Kho hàng hoá, vật tư cháy được hoặc hàng hoá vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi chứa hàng hoá, vật tư, phế liệu 

cháy được có diện tích từ 500 m2 trở lên (thuộc lĩnh vực công nghiệp luyện kim và cơ khí chế tạo) hoạt động độc lập do cơ quan, tổ chức, tư nhân... quản lý). 

- Các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho chứa khác thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC không thuộc 14 lĩnh vực nêu trên. 
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