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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hải Dương quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về
Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước
ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2020; Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (viết tắt là PCCC), Ủy ban
nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP
LÝ
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật PCCC đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực từ ngày
01/7/2014, trong đó tại Khoản 33 Điều 1 có quy định bổ sung Điều 63a vào Điều
63 của Luật PCCC như sau:
“Điều 63a. Xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa
vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định việc xử lý
các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng
trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Đối với kho chứa và công
trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân
cư, nơi đông người phải có phương án di chuyển, bảo đảm khoảng cách an toàn”.
- Ngày 08/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 493/QĐTTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật PCCC, trong đó có nội dung: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu các giải pháp, phương án di chuyển
hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC và điều
kiện thoát nạn được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực (đặc biệt
là chợ, nhà cao tầng, công trình công cộng tập trung đông người, cơ sở sản
xuất, chế biến hóa chất, hàng hóa dễ cháy, nổ) để tăng cường điều kiện thoát
nạn và bảo đảm an toàn PCCC, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”.
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- Ngày 27/11/2019, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 99/2019/QH14 về
tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật
về PCCC, trong đó có nội dung: “Đôn đốc các địa phương xây dựng, ban hành
quy định về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng
cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa
cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, hoàn thành trong năm 2021”.
- Ngày 11/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 630/QĐTTg ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn
thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC,
trong đó có nội dung: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
tham mưu Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý
đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy,
chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có
hiệu lực thi hành (hoàn thành trong năm 2021)”.
- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều cơ sở được đưa vào hoạt
động trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực không đảm bảo yêu
cầu quy định về PCCC như: Không đủ điều kiện về giao thông phục vụ chữa
cháy, khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, hệ thống PCCC so
với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện nay (QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT; TCVN 3890:2009
Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo
dưỡng; các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan). Do đó, việc hướng
dẫn để cơ sở cải tạo, sửa chữa theo đúng các quy định của Tiêu chuẩn, Quy
chuẩn về PCCC hiện hành là rất khó khăn và nhiều cơ sở không thể thực hiện
được. Mặt khác, các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào hoạt
động trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực tiềm ẩn nhiều nguy cơ
cháy, nổ cao do công nghệ sản xuất cũ, lạc hậu, hệ thống kỹ thuật, công trình,
nhà xưởng xuống cấp và việc tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, thoát nạn
rất khó khăn, khi xảy ra cháy, nổ sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Căn cứ vào các văn bản nêu trên và tình hình thực tế công tác PCCC trên địa
bàn tỉnh Hải Dương,việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định
việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Hải
Dươngđược đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực
là rất cần thiết và đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
2. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật PCCC ngày 29/6/2001;
- Căn cứ Khoản 33 Điều 1 (bổ sung Điều 63a vào Điều 63) Luật số
40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;
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- 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 PCCC và Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật PCCC;
- Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng
Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC và 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 PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của
Luật PCCC;
- Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và
công trình, mã số QCVN 06:2021/BXD.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA VIỆC XÂY DỰNG DỰ
THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước về công tác PCCC
thống nhất quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý, khắc phục những sơ hở, thiếu sót,
bất cập trong công tác PCCC đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC
được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực, nhất
là sơ hở, thiếu sót có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng
nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ, thiệt hại về người, tài
sản do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá
nhân đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động sản
xuất, kinh doanh tại cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định
hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn kinh doanh, sản
xuất của cơ sở.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điều 63a
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; phù hợp với tình hình
thực tế công tác PCCC trên địa bàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành,
đoàn thể và UBND các địa phương xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh,
dự thảo bản thuyết minh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đăng
tải nội dung trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, gửi văn bản lấy ý kiến các Sở, ban,
ngành, đoàn thể, UBND các địa phương có liên quan và lấy ý kiến của đối tượng
chịu sự tác động trực tiếp của Nghị quyết.
Sau khi tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh có liên
quan,UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh
xem xét, ban hành Nghị quyết.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh

4

Nghị quyết này quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về
PCCC trên địa bàn tỉnh Hải Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật
PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực, gồm:
a) Các cơ sở không đáp ứng một trong các yêu cầu quy định tại Điều 20
Luật PCCC số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001và các quy định hiện hành.
b) Các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất
nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người nhưng không đảm bảo
khoảng cách an toàn PCCC tới các công trình xung quanh theo quy định của
pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương có
cơ sở theo quy định tại Khoản 1 Mục IV Tờ trình này.
b) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động PCCC
trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
3. Nguyên tắc áp dụng
a) Tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về PCCC tại
các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đảm bảo hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về PCCC, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
b) Cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về PCCC thì áp dụng quy định tại
khoản 4 Mục IV của Tờ trình này.
c) Cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ,
khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ không đảm bảo khoảng cách an toàn
PCCC tới khu dân cư, nơi đông người bắt buộc phải có phương án di chuyển,
bảo đảm khoảng cách an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 5 của Tờ trình
này.
d) Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản
xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
đ) Phương án di chuyển các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu
mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người phải
phù hợp quy hoạch xây dựng, phát triển của địa phương.
e) Cơ sở quy định tại khoản 1 Mục IV Tờ trình này không thực hiện quy
định về PCCC thì sẽ bị xử lý, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và áp dụng các
biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
4. Phương án xử lý
a) Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng
- Thực hiện bố trí, sắp xếp lại công năng của các tầng, các khu vực trong
cơ sở theo quy định tại Phụ lục H - QCVN 06:2021/BXD.
- Đối với các phòng có nhóm người hạn chế về vận động như trẻ em, người
già, người bệnh, người tàn tật phải điều chỉnh bố trí các tầng thấp.
- Bố trí công năng trong công trình cần tính toán đến đặc điểm sử dụng
trong ngày, thể trạng, lứa tuổi của người sử dụng để đưa ra phương án thoát nạn
an toàn cho các gian phòng, khu vực đó.
b) Giao thông phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Nhà, công trình phải bảo đảm ít nhất 01 lối vào cho xe chữa cháy tiếp cận
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công trình. Lối vào cho xe chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chiều
rộng, chiều cao thông thủy, tải trọng của đường giao thông; bãi đỗ và bãi quay
xe chữa cháy theo quy định.
- Trong trường hợp đường giao thông nội bộ không đảm bảo các yêu cầu
theo quy định, mà lực lượng có thể tiếp cận được, cần mở bổ sung lối tiếp cận
từ đường vào công trình, bố trí các họng nước chữa cháy tại cửa các lối tiếp cận.
- Đối với các công trình không thể bố trí được đường giao thông trong nội
bộ công trình, có thể xem xét đến khả năng tiếp cận thông qua đường giao thông
của các công trình lân cận. Có phương án mở lối tiếp cận từ đường giao thông
của công trình lân cận đến công trình hiện hữu.
c) Khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy
Trong trường hợp khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy các nhà,
công trình hiện hữu không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo
quy định, cho phép áp dụng một trong các giải pháp sau để giữ nguyên vị trí
nhà, công trình:
- Cải tạo tường của ngôi nhà, công trình cao hơn hoặc rộng hơn phía tiếp
giáp với nhà, công trình khác thành tường ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy có
giới hạn chịu lửa tương tự;
- Xây tường ngăn cháy trong khoảng trống tiếp giáp của 02 nhà, công trình;
tường ngăn cháy phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định hiện hành;
- Tạo vùng ngăn cháy trong nhà, công trình phía tiếp giáp với tường ngoài
(có thể tạo vùng ngăn cháy trong 01 hoặc cả 02 nhà), đảm bảo tổng chiều rộng
của vùng ngăn cháy không nhỏ hơn khoảng cách phòng cháy và chữa cháy theo
quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn giữa 02 nhà, công trình;
- Sử dụng màn nước ngăn cháy thay thế tường ngăn cháy phía tiếp giáp
giữa 02 công trình, bố trí thành 02 dải cách nhau 0,5m và cường độ phun không
nhỏ hơn 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài màn nước (tính chung cho cả 02 dải);
khoảng thời gian duy trì màn nước ít nhất là 01giờ.
- Bố trí chất cháy các xa tường ngoài phía tiếp giáp với công trình xung
quanh và giảm tải trọng chất cháy bố trí trong công trình.
d) Bậc chịu lửa
Trong trường hợp bậc chịu lửa của nhà, công trình không đảm bảo theo
quy định, cho phép thực hiện các giải pháp sau:
- Lắp đặt các trần treo, tường ngăn sử dụng vật liệu ngăn cháy phù hợp để
nâng cao giới hạn chịu lửa của các cấu kiện bảo đảm quy định;
- Đối với các kết cấu của nhà, công trình: cột, dầm, sàn, hệ kết cấu đỡ, mái,
tường có giới hạn chịu lửa thấp hơn quy định, tùy thuộc vào đặc điểm của từng
loại kết cấu có thể sử dụng giải pháp bảo vệ như: sơn chống cháy, bọc bằng gạch,
trát bằng thạch cao hoặc xi măng vôi, bê tông xỉ bọt hoặc bê tông đá bọt… phun
lên cấu kiện, để tăng giới hạn chịu lửa của nhà, công trình theo quy định.
đ) Lối ra thoát nạn
Đối với các cơ sở (trừ nhóm F5 QCVN 06:2021/BXD) theo quy định phải
có 02 cầu thang thoát nạn trở lên nhưng thực tế chỉ có 01 cầu thang thoát nạn
phải có giải pháp bố trí bổ sung 01 cầu thang bộ theo quy định. Trường hợp
không thể bổ sung cầu thang bộ thì phải tăng cường an toàn cho người trong
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quá trình thoát nạn bằng giải pháp sau:
- Hệ thống cấp nước chữa cháy cho công trình phải thường xuyên có nước
được duy trì ở áp suất đảm bảo yêu cầu chữa cháy;
- Hạn chế số người có mặt tập trung cùng lúc tại mỗi tầng; bố trí người
trực thường xuyên tại các tầng;
- Thang thoát nạn hiện có phải cải tạo thành buồng thang bộ không nhiễm
khói (loại N1 hoặc N2 hoặc N3);
- Mở lối lên mái từ buồng thang thoát nạn;
- Trang bị thiết bị phục vụ thoát nạn như: thang dây, thang móc, ròng rọc,
ống tụt;
- Tại mỗi tầng phải có lối ra khẩn cấp quy định tại Điều 3.2.1. và 3.2.13
QCVN 06:2021/BXD như lối ra ban công hoặc logia mà ở đó có các thiết bị
thoát nạn khẩn cấp. Trường hợp các công trình liền kề có cùng độ cao thì có thể
bổ sung lối đi sang các công trình liền kề.
- Bố trí sơ đồ hướng dẫn thoát nạn trên cửa ra vào các phòng, buồng, thể
hiện thiết bị thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn để hướng dẫn thoát nạn.
- Bố trí khẩu trang lọc độc ngay trong các phòng, buồng và các phương
tiện cứu nạn, cứu hộ khác.
e) Ngăn chặn cháy lan
Khi cơ sở không đảm bảo quy định về khoang cháy, có thể áp dụng một
trong các giải pháp sau:
- Áp dụng các giải pháp nâng bậc chịu lửa của công trình để tăng diện tích
lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy. Có thể trang bị hệ
thống chữa cháy tự động để tăng diện tích khoang cháy theo quy định.
- Xây tường ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy phân chia mặt bằng thành các
khoang cháy có diện tích đảm bảo quy định;
- Sử dụng màn nước ngăn cháy thay thế tường ngăn cháy, bố trí thành 02
dải cách nhau 0,5m và cường độ phun không nhỏ hơn 01 lít/giây cho mỗi mét
chiều dài màn nước (tính chung cho cả 02 dải); khoảng thời gian duy trì màn
nước ít nhất là 01giờ.
Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện và bộ phận ngăn cháy của nhà trong
phạm vi 01 khoang cháy phải đảm bảo theo quy định tại Bảng 4 của
QCVN:06/2021/BXD.
ê) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có
liên quan về phòng cháy và chữa cháy:
- Yêu cầu và định mức trang bị phương tiện về phòng cháy và chữa cháy,
hệ thống kỹ thuật có liên quan về phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo Tiêu
chuẩn quốc gia “TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho
nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” (TCVN 3890:2009)
và quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành;
- Đối với các cơ sở trang bị bình chữa cháy chưa đúng chủng loại theo quy
định tại TCVN 3890:2009 cho phép tiếp tục sử dụng nhưng khi trang bị mới và
thay thế phải theo đúng chủng loại được quy định tại TCVN 3890:2009;
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- Đối với cơ sở thuộc diện phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động theo
quy định tại Phụ lục C-TCVN 3890:2009, các cơ sở phải trang bị theo đúng quy
định để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.
g) Đối với các cơ sở có tính chất đặc thù như cửa hàng kinh doanh xăng
dầu, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, trường hợp cơ sở không đáp
ứng điều kiện về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy thì tùy theo
điều kiện của từng cơ sở có thể áp dụng giải pháp giảm tổng lượng xăng dầu
chứa tại cơ sở phù hợp với cấp cửa hàng xăng dầu theo quy định hoặc xây dựng
tường ngăn cháy đối với cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
h) Đối với các cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục
nêu trên phải thay đổi tính chất sử dụng công trình đảm bảo quy định về phòng
cháy và chữa cháy.
i) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, các cơ sở không thực hiện đầy đủ giải
pháp khắc phục hoặc không thay đổi tính chất sử dụng để đảm bảo yêu cầu về
PCCC thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý theo
quy định của pháp luật hiện hành.
5. Quy định việc xử lý các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến
sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi
đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC
- Người đứng đầu cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án di chuyển đảm bảo
quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về phòng cháy và chữa cháy được cấp có thẩm
quyền phê duyệt. Thực hiện việc di chuyển theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân
trong việc thực hiện di chuyển các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến sản
phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi
đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy
phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh.
- Trong thời gian chờ di chuyển, người đứng đầu cơ sở phải giảm trữ
lượng, khối lượng tồn chứa sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm theo
hướng dẫn của cơ quan phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền; trang bị bổ
sung phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy và hệ thống kỹ thuật liên
quan về phòng cháy và chữa cháy theo TCVN 3890:2009.
- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2022, các cơ sở thuộc loại hình kho chứa và
công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở
khu dân cư, nơi đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy
và chữa cháy chưa thực hiện di chuyển phải đình chỉ hoạt động.
- Các công trình cấp khí đốt sau khi di chuyển cần đảm bảo các yêu cầu về
kỹ thuật và quy hoạch quy định tại Mục 2.3 của QCVN 07-6:2016/BXD, Mục
2.6.12 của QCVN 01:2021/BXD và các yếu tố kỹ thuật khác theo các tiêu chuẩn
và quy chuẩn chuyên ngành khác có liên quan.
6. Tổ chức và giám sát thực hiện
a) UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
b) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu, Đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
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V. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA
UBND TỈNH
Sau khi Nghị quyết được ban hành, căn cứ nhiệm vụ được giao và tình hình
thực tế, UBND tỉnh có phương án xử lý như sau:
a) UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và
các Sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức tổng điều tra, khảo sát, thống kê, lập danh
sách, đánh giá, phân loại các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa
vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
b) Công an tỉnh phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành
phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các biện pháp
khắc phục từng nội dung không đảm bảo an toàn PCCC đối với từng cơ sở.
c) Đối với các cơ sở không thực hiện được các giải pháp khắc phục để đảm
bảo an toàn PCCC, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp Công
an tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân tự nguyện thay đổi tính chất sử dụng phù hợp tại cơ sở đảm bảo yêu cầu về
PCCC theo quy định.
d) Từ ngày 01/01/2023, các cơ sở không thực hiện đầy đủ các giải pháp
khắc phục hoặc không thay đổi tính chất sử dụng tại cơ sở để đảm bảo yêu cầu
về PCCC theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện
pháp xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
đ) Từ ngày 01/6/2022, các cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình
chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ không đảm bảo
khoảng cách an toàn về PCCC đến khu dân cư, nơi đông người chưa thực hiện
di chuyển phải đình chỉ hoạt động.
Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết; kính
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, CV Quảng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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