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CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG B Ộ TRƯỞNG SỐ 1 7 5 -CT NGÀY 3 1 -5 -1 9 9 1  

VỀ TĂNG CƯƠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  

 

Trong những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về an 

toàn phòng cháy, chữa cháy, nhưng do công tác quản lí và đôn đốc kiểm tra thực hiện 

chưa tốt nên ở nhiều địa phương, ngành và đơn vị cơ sở vẫn để xảy ra nhiều vụ cháy 

nhà ở, trụ sở làm việc, kho tàng, nhà xưởng, đường ống dẫn xăng dầu và cháy rừng, 

trong đó có nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản Nhà nước, tính 

mạng và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. 

Để chủ động ngăn chặn, không để xảy ra các vụ cháy và dập tắt kịp thời các vụ 

cháy, nhất là những vụ cháy lớn, bảo đảm an toàn về tài sản của Nhà nước, tính mạng 

và tài sản của nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị: 

1. Các cấp, các ngành phải tăng cường nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác 

phòng cháy, chữa cháy; rà soát, bổ sung các văn bản pháp quy đã có về vấn đề này và 

tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phải xử lý 

thật nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa 

cháy, hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy, gây thiệt hại về người và tài 

sản. Những cá nhân, tập thể, cơ quan do không chấp hành đầy đủ các quy định về 

phòng cháy, chữa cháy để gây ra cháy phải bồi thường mọi thiệt hại do cháy gây ra và 

phải thanh toán mọi khoản chi phí cho việc chữa cháy, trường hợp nghiêm trọng hoặc 

do cố ý phải bị truy tố trước pháp luật. 

2. Trong việc quy hoạch xây dựng đô thị phải xem xét tới mặt bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy. Các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất lớn phải bố trí đường 

giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đường ống, trụ nước chữa cháy công 

cộng và vị trí đơn vị chữa cháy bảo đảm cho công tác chữa cháy được thuận lợi, nhanh 

chóng, an toàn và khi có sự cố cháy, nổ không gây ô nhiễm môi trường cho các vùng 

dân cư lân cận. 

3. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ tài chính, Bộ Thương nghiệp, Uỷ ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố, đặc khu cân đối ngân sách trích một phần kinh phí để mua 

sắm phương tiện chữa cháy cần thiết tối thiểu trang bị cho lực lượng chữa cháy chuyên 

nghiệp đủ sức dập tắt các đám cháy xảy ra ở địa phương. Các ngành, các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh lớn có nhiều chất cháy, nổ cần đầu tư kinh phí mua sắm các phương 

tiện chữa cháy để chủ động cứu chữa các vụ cháy xảy ra trong ngành và cơ sở của 

mình. 

4. Các cấp, các ngành, các địa phương cần tổ chức tổng kết việc thi hành Pháp 

lệnh "Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy" 

do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố ngày 4-10-1961 và các văn bản pháp quy 

khác của Nhà nước về vấn đề này; khen thưởng thích đáng cho những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và đề ra kế hoạch triển 

khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Để phát động phong trào toàn dân tham gia công tác 

phòng cháy, chữa cháy, lấy tháng 10-1991 là tháng cả nước đảm bảo an toàn phòng 

cháy, chữa cháy (gọi tắt là tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy) và lấy ngày 4-10 

hàng năm là ngày truyền thống "toàn dân phòng cháy, chữa cháy". 
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5. Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, Uỷ ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra thực hiện 

Chỉ thị này. 


