
http://thiendang.net 

 

thñ tíng chÝnh phñ 

--------- 
 Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Sè 237/TTG  -                                                           ----------------------------------------------                          
  Hµ Néi, ngµy 19  th¸ng 4  n¨m 1996 

 
 

CHỈ THỊ 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy 

 

 Thi hành Pháp lệnh "Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác 

phòng cháy và chữa cháy", trong thời gian qua, chính quyền các cấp, các Bộ, 

ngành, cơ quan, đơn vị và cơ sở đã có nhiều cố gắng để tổ chức thực hiện nên đã 

hạn chế được sự gia tăng và chữa được nhiều vụ cháy có hiệu quả. Tuy vậy, trong 

những năm gần đây, nhiều nơi đã để xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiết hại rất 

nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do việc quản lý và tổ 

chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của các cấp, ngành, cơ 

sở và công dân chưa tốt. 

 Để chủ động PCCC, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, của các tổ 

chức, tài sản và tính mạng của công dân, đồng thời để thiết thực kỷ niệm 35 năm 

ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh "Quy định việc quản lý của 

Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy" (4/10/1961 - 4/10/1996), 
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 

 1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng các đơn vị và 

các cơ sở phải trực tiếp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC 

trong phạm vi địa bàn quản lý và thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch PCCC 

của địa phương, đơn vị mình. Để thực hiện công tác PCCC có hiệu quả, trước mắt 

cần tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp cụ thể sau đây: 

 - Đối với các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung và các công 

trình xây dựng phải có kế hoạch và các giải pháp về PCCC, có đường cho xe chữa 

cháy vào các khu vực để chữa cháy và lấy nước, có hệ thống cấp nước chữa cháy 

đồng bộ với hệ thống cấp nước sinh hoạt, thành lập các đội PCCC và được bố trí ở 

những nơi thuận lợi cho công tác này. 

 - Đối với các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, chợ, nhà cao tầng, trung tâm 

thương mại, các khu dân cư tập trung, phải có kế hoạch và phương án PCCC cụ 
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thể, tỷ mỉ. Đặc biệt đối với kho xăng dầu, kho bạc, đài phát thanh, bưu chính viễn 

thông, nhà máy điện, sân bay, bến cảng, những nơi tập trung đông người và các cơ 

sở có nhiều chất cháy, chất nổ, chất độc và hàng hoá, trang thiết bị có giá trị cao 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy định an toàn về PCCC; có lực lượng 

và được trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết; đối với các cơ sở lớn, hoặc cụm cơ 

sở cần tự đầu tư kinh phí mua sắm, trang bị phương tiện PCCC cần thiết. 

 - Các cơ quan có thẩm quyền chỉ duyệt quy hoạch, thiết kế xây dựng, cải 

tạo, cấp vốn và cấp giấy phép xây dựng khi các bản thiết kế công trình đó đã được 

cơ quan PCCC chấp thuận về thiết kế và thiết bị PCCC. Cơ quan PCCC lập ra tổ 

chức tư vấn để giúp thẩm định và duyệt về thiết kế và thiết bị PCCC. 

 - Các cơ quan có thẩm quyền chỉ cấp giấy phép xuất, nhập khẩu, kinh doanh 

dịch vụ phương tiện PCCC, hành nghề tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống 

PCCC khi đã được cơ quan PCCC có thẩm quyền xác nhận có đủ các điều kiện 

cần thiết. 

 2. Các Bộ chức năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

 - Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thiết kế, thi công và cấp phép xây dựng 

thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy định và chế độ thẩm định, duyệt về thiết kế 

và thiết bị PCCC. 

 - Bộ Công nghiệp phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng các thiết kế mẫu và tiêu 

chuẩn hệ thống điện an toàn PCCC phù hợp với từng loại công trình và có các quy 

định, hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng điện. 

 - Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Nội vụ quy định và hướng dẫn các biện 

pháp bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng xăng dầu và khí đốt, các chợ và trung 

tâm thương mại. 

 - Bộ Nội vụ cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính xây dựng định mức đầu tư 

kinh phí và trang thiết bị phương tiện PCCC cho các loại công trình; cùng Bộ 

Thương mại, Tổng cục Hải quan ban hành quy định về quản lý việc xuất, nhập 

khẩu các loại phương tiện PCCC đảm bảo chất lượng và phù hợp với điều kiện 

Việt Nam. 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính hàng năm đề xuất trích một 

khoản kinh phí để đầu tư nâng cấp và hiện đại hoá phương tiện PCCC. 

 - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nội vụ phố hợp và hướng 

dẫn các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các tiêu chuẩn về an toàn PCCC, trước 

mắt đối với các chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, kho tàng... 
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 - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Nội vụ xây dựng các bài giảng để giảng 

dạy, giáo dục những kiến thức cơ bản về PCCC và đưa vào chương trình học phù 

hợp cho từng cấp đào tạo. 

 - Bộ Văn hoá - Thông tin, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 

Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và 

địa phương có trách nhiệm tuyên truyền và phổ biến những kiến thức cơ bản về 

PCCC cho toàn dân và nhắc nhở mọi người đề cao trách nhiệm trong công tác 

PCCC. 

 - Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan 

tiến hành đợt tổng kiểm tra an toàn PCCC; biểu dương những cơ quan, đơn vị thực 

hiện tốt các quy định về PCCC và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; hoàn 

chỉnh dự thảo Luật PCCC và các Nghị định hướng dẫn thi hành; biên soạn Điều lệ 

hoạt động của các đội PCCC nghĩa vụ, dân phòng và Nghị định xử phạt các hành 

vi vi phạm quy định an toàn PCCC để trình Chính phủ; ban hành quy định và 

Thông tư hướng dẫn việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ các 

phương tiện PCCC, hành nghề tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt các trang thiết bị 

PCCC; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy và từng bước hiện đại, 

trước mắt là giai đoạn 1996 - 2000; có kế hoạch đào tạo trong nước và ngoài nước 

các chuyên gia PCCC giỏi, nhất là các chuyên gia đầu ngành, mở rộng quan hệ 

hợp tác quốc tế. 

 3. Các Bộ, các ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các đơn vị cơ sở triển khai ngay các hoạt động và các biện pháp 

công tác PCCC để quý IV năm 1996 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 

175/CT ngày 31 tháng 5 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ 

tướng Chính phủ) về tăng cường công tác PCCC và kỷ niệm 35 năm ban hành 

Pháp lệnh PCCC đồng thời đề xuất việc khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có 

nhiều thành tích xuất sắc trong công tác PCCC 35 năm và 5 năm qua. Bộ Nội vụ 

giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 

175/CT và kỷ niệm 35 năm ban hành Pháp lệnh PCCC vào 4/10/1996. 

 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. 

 Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và 

tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
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