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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Tiêu chí Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013 

 Căn cứ Nghị định số 136/2020NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

 Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 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 Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố tại Công văn số 814/CAHP-

PC07-PV01 ngày 16/6/2022 về việc ban hành Tiêu chí Thôn an toàn về phòng cháy 

và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí Thôn an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 Điều 2. Công an thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các ngành, địa 

phương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Tiêu chí này. 

02/07/2022



 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, 

ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TTTU (để b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Cổng TTĐT TP, Đài PTTHHP, Báo HP; 

- Phòng NC&KTGS; 

- CV: NC2; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hoàng Minh Cường 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiêu chí “Thôn an toàn phòng cháy và chữa cháy” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /7/2022                   

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

1. Có nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC). 

Tại các ngõ, xóm dân cư phải niêm yết nội quy an toàn PCCC và số điện thoại báo cháy 

114 để nhân dân biết và thực hiện. 

2. Tại các ngõ, đường liên thôn, liên xã không được đóng cọc bê tông, không tập 

kết hàng hóa, vật liệu làm ảnh hưởng đến xe chữa cháy hoạt động khi có sự cố cháy, nổ 

xảy ra. Việc làm cổng chào phải đảm bảo chiều rộng tối thiểu 3,5m, cao 5m để cho xe 

chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ hoạt động. 

 3. Có phương án chữa cháy và thoát nạn theo quy định được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã phê duyệt. 

4. Trưởng thôn lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định tại Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và Thông tư 149/2020/TT-

BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

 5. Có quyết định của Ủy ban nhân dân xã về việc thành lập đội dân phòng 

đảm bảo về số lượng thành viên theo quy định tại Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ Công an. 

6. Cán bộ, đội viên đội dân phòng phải được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về 

PCCC, CNCH và được tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH đáp ứng yêu cầu 

chữa cháy, CNCH tại chỗ khi có cháy, nổ xảy ra. 

7. Đội dân phòng được trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC và CNCH theo Danh 

mục trang thiết bị phương tiện quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 150/2020/TT-BCA 

ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

 8. Hàng tuần tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC cho nhân dân trên 

hệ thống loa truyền thanh (nếu có) hoặc hàng năm tổ chức tuyên truyền trực tiếp về công 

tác PCCC cho nhân dân. 

 9. Có nguồn nước phục vụ chữa cháy (trụ nước chữa cháy thành phố hoặc ao, 

hồ… để xe chữa cháy hút được nước). 

10. Đối với các hộ gia đình tại Thôn an toàn PCCC: 



10.1. Nơi đun nấu, thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh 

lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải đảm bảo an toàn PCCC. 

10.2. Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, bảo quản và sử dụng đúng quy 

định an toàn về PCCC. 

10.3. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và điều kiện của 

từng hộ gia đình (bình chữa cháy hoặc chum, vại, bể nước có xô, thùng múc hoặc vòi 

nước có ống dẫn đủ đến các điểm cháy của nhà).  

10.4. Phải có lối thoát nạn dự phòng, nếu làm lồng sắt chống trộm phải có cửa 

mở thuận tiện để thoát nạn nhanh chóng, kịp thời; Trên các tầng nhà cần có lối ra 

ngoài ban công. 

10.5. Chủ hộ gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên gia đình cảnh 

giác, phòng ngừa tai nạn cháy nổ; tìm hiểu các quy định về PCCC để thực hiện đảm 

bảo an toàn. Khi xảy ra sự cố cháy nổ trên địa bàn mọi người có trách nhiệm cứu 

người, cứu tài sản, tích cực tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả. 
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