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KE uocii 
Trin lthai thyc hin Ngh djnh s 136/2020/ND-Cp ngày 24/11/2020 cüa 

ChInh phil quy dlnli chi tiêt thi hành mt sO diêu va bin pháp thi hành Lut 
Phông .chy Va chui'a cháy Va Lut sfra doi, bô sung mt so diêu cüa Lut 

Phông chy và chü'a cháy trên da bàn thành phô Ba Nng 

Thrc hin Ngh cljnii s 136/2020/ND-Cp ngày 24/11/2020 cUa Chmnh phU 
quy djnh clii tiët thi hành rnOt so diu và bin pháp thi hành Lust Phông cháy và 
ch'a cháy va Luit si.ra dôi, bô sung mOt so diêu cUa Lust Phông cháy và chUa 
cháy (viêt tat Ngh/ Oinh 136), UBND thânh phô Dà Nng ban hãnh kê hoach triên 
khai thrc hiên nhu sau: 

I. MUC DfCI-I, YEU cAu 
1. T chi'rc pM bMn, quán trit, trMn khai thirc hien nghiêm tic Nghj djrih 

136 den các s0, ban, ngành, UBND các quán, huyên, phuông, x; các co quan 
dãng, Uy ban MTTQVN, b, ngãnh Trung uong clóng trén dja bàii; các co'quan, 
tO chrc, doanh nghiêp, co' sO' và các tang 1p nhân dan trên da bàn thành phô. 

2. Nang cao hiu lçrc, hiu qua, chrc nang quãri 1 Nhà nu'O'c v phông cháy 
cha cháy (PCCC); vai trô, trách nhiêrn cia Thu tru'Ong co quan, don vj, chmnh 
quyên da phuong trong tO chi'rc trien khai thijc hin chirc nàng, trách nhirn duac 
giao; nhn thirc, tlirc, trách nhim cüa các Ca quan, tO chic, doanh nghip, co' 
sâ và cá nhAn trong vic chap hãnh các quy djnh cüa pháp 1utt ye Pccc. 

3. Cong tác trin khai thirc hin phãi dng b, tMng nht; darn bâo phân 
cong trách nhin-i cii the vã sir phôi hçp chat ch giQa GaG cap, cac ngành, don vi, 
da phu'ang. 

II. NQI DUNG YA PITAN CONG NHM VJ 
1. Cong an thãnh pM 
- Chü tn, p1ii hçp vó'i các sO', ngành, cija phu'ong cO lien quan tharn rnu'u 

HDND, UBND thành phô ban hành các van ban quy phn-i pháp 1ut ye PCCC, 
phê duyt các dr an, du tu' xay dirng darn bâo cho hot dng PCCC Va thirc hin 
chirc nAng quãn 1 Nhà nu'ó'c ye PCCC; xây dii'ng chién lu'9'c, quy ho?ch, k 
hoch PCCC trén dla ban thành phô. Phôi hQp rà soát, nghien cuu, tharn rnu'u, dê 
xuât, triên khai t1iii'c hin các giài pháp v PCCC trong cong tác quy hoch, chinh 
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trang do th, c.p phép xay dii'ng ti các khu dan cu', xây dirng các Cong trinli nguy 
hiém cháy, no. 

- Thc hin chirc nàng quãn 1 Nhâ nu'âc v PCCC theo phán cong, phán 
cap cüa ChInh phñ, B Cong an; huó'ng dn, chi do, to cInrc Cong tác tuyên 
truyên, phô bin, quán triêt và triên lthai thrc hien các vn ban quy phrn pháp 
luât, tiêu chutn, 9UY chuân ye PCCC; tiêp nhân, giãi quyêt các thu tiic hãnh 
chInh, khieu nai, to cáo lien quan den lTnh virc PCCC theo thârn quyên. 

- Quy djnh, hu'óng dan, chi do Cong tác tMp nhn, xir I thông tin báo 
cháy, chi huy .chUa cháy, to chrc thung trçrc sn sang ch'a cháy và triêri khai 
hot dng chüa cháy; xây di'ng và thrc tp phu'ong an chti'a cháy; thrc hin cOng 
tác diêu tra, xr 1 các vi cháy, no theo quy djnh. 

- Xây dirng, trinhi cp có thiin quyn phé duyt và t chirc thrc hin các di 
an dâu ti xây dii'ng, trang b thiêt bi, phu'o'ng tiên PCCC cho hrc lu'p'ng Cânh sat 
PCCC Va các 1irc lu'?ng khác (n&i có yeu cu). 

- T chrc dào tao, 1iun luyên, tp hun, bM du&ng cho din d& tiicIng 
ngoài 1irc lu'cing CAND du'cyc giao thii'c hin các chirc näng quân l Nba nu'âc ye 
PCCC; lirc lu'çrng PCCC tai c s& (dan phông, PCCC cc" so; PCCC chuyen 
ngành) theo các chu'o'ng trInh, kê hoach hoc dê nghj cua các don vj, dja phu'cmg. 

- Thu'ô'ng xuyCn th6ng ke, tp h9'p tinh hInh, két qua, nhci'ng khó kh.n, 
vixâng mac, kiên nghj, dé xuât trong cong tác quãn l Nhà nuc ye PCCC báo cáo 
BO COng an, Thành üy, UBND thành phô theo dOi, chi dao, dê ngh diêu chinh 
phü hcp vó'i thirc tin tinh hInh. 

- T chü'c so' kt, t&ig kt các lc hoach, chuyên 
d v PCCC trén da bàn 

thành phO; khen thrOng, dê xuat khen thuô'ng cbo các tip the, cá nhân có thành 
tIch xuât stc trong to chá'c trien khai tlirc hin các nhirn 

vi7i, xây di'ng li'c lu'çyng, 
xây dirng phong trào toàn dan PCCC. 

2. S&Xãy d'ng 

- Chu tn, phi hap vài Cong an thành pM va các so', ngành, dla phuo'ng Co 
lien quan tharn rnu'u UBND thành pho hu'ó'ng dn viêc thu'c hiên các tiêu chuân, 
quy chuân k thuit bâo darn an toàn ye PCCC dOi vo'i cac cOng trInh dic thi'r chu'a 
có quy djnh ci the; cp phép xây drng cho các dii' an quy hoach, cOng trinh xây 
dirng gän vâi quy hooch ha tang ye PCCC, darn bão phu hip vi tInh hlnh thii'c 
tin thânh phO; râ soat, báo cáo UBND thành phó diu chinh hoc trInh HDND 
thành phô dieu chinh quy hoch xây di'ng, quy hoch dO thi thânh phô gän vO'i 
quy hoach ha tang ye PCCC và phi hp vó'i tInh hinh thrc tin. 

- T chüc cp phép xay di'ng, ki&n tra, xu 1 các vi phm hoat dng xay 

drng t?i cac di an, cOng trinh xáy dii'ng gän 
voi các quy djnh hin hành ye ccc 

theo thâm quyên, nhat là cong trinh phuc vi kinh doanh, san xuât trong 1dm dan 
cix, nhà cao tang, 1dm chung cix... 
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3.SôTu'phip 

ChU trI, phi hpp vâi các s, ngành, dja phuong có lien quan thàm djnh, 
tharn rnu'u UBND thành ph ban hành ho.c trInh T-IDND thành phô ban hành các 
van bàn quy phm pháp lu.t, quy chun, tiêu chun v PCCC trên dja bàn thành 
pho; thuäng xuyên rà soát, cp nht nhing vuóng rntc, bt cp tron quy djnh 
c'ãa pháp 1ut ye pccc, báo cáo, kin nghi., d xut cp có thâm quyên siia dôi, 
bô sung to hành lang pháp 1 thun li cho phát triên kinh tê - xà hi. 

4. S& Thông tin và Truyn thông 

Thung xuyCn cip nhat,  dàng tãi các van bàn quy phtm pháp lut hin 
hành quy dlnh ye cong tác PCCC trên Cng thông tin din tir c1ia thành pho; clii 
dao, htrâng dan các co 9uan thông tin, báo chI tang cu'ng các hot dng thông 
tin, tuyên truyên, phô biên các quy djnh pháp lut v P0CC dê các tang lap nhân 

dan biet, thrc hin. 

5. SO' I<ê hoach và Diu tu' 

Thimg xuyên rà soát, thng hop, cp nhtt hoat dng d.0 tu xây ding v 
linh virc PCCC vio kê hotch phát trin kinh té - xà hi cüa thành phô; thârn djnh 
nguôn von, khá nang can dôi vé,n các dr an dtu tu xäy dirng Co sO', san xuàt, mua 

sam trang thiCt bj phc vii cong tác PCCC theo quy djnh cüa Li4t Dâu tu; tOng 
hcp báo cáo UBND thânh phô phê duyt hoc trinh HDND thành phô phê duyt. 

6. S& Giáo dic và Dào tto 

Chü tn, phi hop vO'i CATP và các don vj lien quan xây drng, ban hành 
hoäc thani rnuu UBND thành phô ban hành các quy dnh ye ni dung, thai lung 
vic lông ghép kiên thi'rc, k nAng ye ccc vào chuo'ng trInh giáo dic phô thông, 
hoat dOng ngoai khoa phu hop voi tung cap hoc, bâc hoc va tunh do clao tao To 
chic hoc phôi hp vói CATP to chirc các hot dng tuyên truyên ye PCCC; thiic 
hành, diên ttp các k nang irng phó vói các tInh hung, sr cô cháy, nO trong di 
ngfl can b, giáo vien, giàng vien, cong nhân viên, hc sinh, sinh vi6n t.i các 
truang hoc, co sO' dào to tren dja bàn thành phô. 

7. SO' Tài chinh 

Tham 'iiuu UBND thành ph6 b6 trI ngun, giao chi tiêu ngân sách thuà'ng 
xuyên, dt xuât dtm hâo cho hot dng P0CC; thxc liin các di an dâu tu' xây 
dirng, san xuât, mua sam trang thiêt bj, phu'o'ng tin phc vi cong tác P0CC theo 
phê duyt cüa HDND, UBND thành ph& 

8. SO' Lao CIng - Thu'o'ng binh và Xä hi 

ChU trI, phi hop vó'i các sO' ngành, dja phuong có lien quan tham muu 
UBND thành phO ban hành các quy djnh ye chê d chInh sách dOi vO'i nguai du'9c 
diêu dng, huy dng tryc tiêp chüa cháy và phic vi chta cháy theo lnh tniu tsp, 
huy dng ciia ngu'O'i có thAm quyên bj tai ntn, bj tai nan  lam suy giãm khà näng lao 
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dng; thành viên di dn phông, dôi PCCC Ca sâ và chuyên ngãnh bj tai nn gay thn 
hai src khôe hoc bj chêt khi tham gia hun luyen, bi duong nghip vi P0CC. 

9. So' Giao thông vn tãi 

Chi trl, phi hcyp vai cac sâ, ngánh có lien quan tharn muu UBND thành 
phô ban hành quy djnh, to chirc ki&ii tra, giám sat vic trang bj thi& bj phOng 
cháy, chüa cháy clôi vo'i phixang tin giao thông ca giO'i clu'ông b, du'ng thñy 
theo quy dnh. 

10. SO' Vain hóaTh thao 

Chii tn, phi h9P vâi các s&, ngành có lien quan tham rnuu UBND thành 
phO Cap phep hoc cap php kinh doan.h doi vó,i hot dng kinh doanh djch vii 
vAn hóa, the thao grin vi các quy dnh ci.'ia pháp 1u.t ye Pccc. 

11. So'NOng nghiêp và Phät trin nông thOn 

Chü trI, phi h9p Cong an thành pM, B Chi huy Quan sir thành pM, Bô Chi huy B dOi Biên phOng thành phô và các sO', ngành, dja phuang lien quan xây 
diing, thirc hin hieu qua phu'ang an, 1c hoach huy dng cc hrc lung tham gia 
cong tác P0CC riing. 

12. SO' Ngoai vi 

Chü tn, plii hp vOi Cong an thàth pM lien he, trin khai cong tác PCCC 
ti tr s& các ca quan ngoi giao, ca quan lnh sr, co quan di din ciia các to 
chUc quôc tC vã nhth O cüa thânb viên các ca quan nay (nêu cO) trCn ja bàn; 
thuOng xuyên cIp nhit, thông báo, dàng tâi các thông tin ye nhQng to chic quôc té, to chü'c, Ca ahffi nuóc ngoâi ctu'ac hung quyén uu di min tth huy dng dê 
tham gia chUa cháy; các dja diem ma hrc lung P0CC chi duoc phép vão dê chfta cháy khi co yêu Câii hoc clông 32 cüa ng'Lrôi có thârn quyên. 

13. Uy ban nhãn dan qun, hnyên, phirO'ng, xi 

Thirc hin cOng tSc quãn 132 Nhã nuoc v PCCC theo chirc nng, nhiêm vj, 
thâm quyén du9'c giao Va tp trung lam tot Các nhirn v1i: Nghien ciru, ban hành 
các guy djnh ye P0CC; ch dao, kiem tra và to chi.'i'c Vic thçrc hin các quy djnli 
cüa pháp lut ye PCCC; xir 132 cac hânh vi vi phm quy dnh ye P0CC; hu'àng 
dan, chi d?o tuyCn truyën, giáo dic pháp luât, kiên thi'c ye P0CC, xây drng 
phong trào toàn dn PCCC; clãu tn xây dirng, trang bj thiet bj phuang tin Va kinh 
phi phic vi cong tác P0CC; dam bão diu kin ye thông tin báo cháy, duOng giao thOng, nguôn nu,Oc phmc vii chU'a cháy; chi dao xay ding Va thirc tp phi.rang 
an cha cháy; clii dço t chcrc chfl'a cháy vã khc phic hau qua vi chá)'; thông ké, 
báo cáo ye coc ffieo quy djnh. 

14. Các sO, hati, ngành, UI3ND các quJn, huyên, phu'ô'ng xI; d ngh các co quan cling, UBMTTQVN, các tO chIrc chInh fri x hi, các b, ngAnh Trung u'o'ng Iong lrên clia bàn thành pho 
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- T chirc ho.c ph& hçp t chirc tuyên truyn kin thrc, k nng v P0CC 

den cac tang lop nhân dan các quy djnh ye cong tao ccc trén da bàn; chñ dng 

thông tin, phàn ánh nhng vçi vic, boat dng lien quan den cháy, no, vi pham 

cong tao PCCC trên dja bàn cho cáo ca quan có thâm quyên. 

- Trin khai cong tao ccc tai tri1 sO cci quan, don v; thtthng xuyên t 
chüc tuyên truyên, hithng dn cáo quy dinh ye PCCC cho can b, cOng chc, viên 
chiic, cOng nhan viên don vj; cáo OY quan, dcln vj trc thuc hoc quàn 1 theo 
thrn quyn; to chc ho.c phôi hcip to chirc chtta cháy, kh&c phic hu qua vii 

cháy theo dê nghi., yêu cau cüa các cp có thâm quyn; chü dng bô tn ho.o d:ê 
xuât nguôn kinh phi, trang thiêt bi phic vv 

cong tác P0CC tai don v và phiic vii 

cong tao quãn l nhà nuOc theo thâm quyn. 

III. TO CIIIXC THIIC HIN 

1. Cn ci ch'Oc nàng, n1him vi.i ducc phân cong và d nghi, tai k hoach 
nay, yêu cáu cáo sO, ban, ngành, UBNTD qun, huyn, phuOng x và dê nghi. the 
cci quan dãng, UBMTI'QVN, b, ngnh Trung ucing dóng trên dja bàn thành phô 
xây dimg ké ho.ch, to chirc triên khai thirc hin; thuOng xuyên cp nht, to chirc 
triên khai thxc hin cáo vn bàn quy pham pháp lu.t ye P0CC tha Chinh phü, B 
Cong an và cáo B, ngành có lien quan; djnh k' (trithc ngày 15/12 hang nám), 

dt xuât báo cáo tInh hinh, kêt qua, nhffiig khó khàn, vuOng mac trong qua trInh 
thrc hin cong tác PCCC ye UBND thành phô (qua Cong an thành phO) dé theo 

dôi, tOng hçp, báo cáo ChInh phü, B Cong an. 

2. Giao Cong an thành ph chü trI theo döi, kim tra, don dc tlwc hin k 

hoach; thuOng xuyên cp nht, phô biên, huOng dan cáo quy djnh mOi ye ccc 

den các sO, ngành, dun vj, dja phucmg dê to chirc thirc hin. 

yeu cu Thu truOng cáo co quail, don vj, dja phucing trin khai thc hin 
nghiêm the; oó khó khàn, vuOng m.c kjp thOi báo cáo UBND thành phô (qua 

Cong an thành phô) d chi dao giái quyet.I._- 

Nd nJzmn: 
- Van phông ChInh pliü; 
- B Cong an; 
- TT Thành iy, U HDND TP; 
- UBMTTQVN thành phô; 
- Cáo ca quan dáng, b, ngành TW 
dóng ohân trên dja bàn thành ph; 
- Cáo s&, ban, ngành, doàn the; 
- UBND các qi4n, huyn; 
- Luu: VT, NC , CATP. 
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