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TRONG SỐ NÀY 
 

 Tình hình cháy, nổ ở Việt Nam 
trong những năm gần đây và một số giải 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn. (Tr.1) 

Thiếu tướng, TS. Đoàn Việt Mạnh  
 

 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
về công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa 
bàn cơ sở. (Tr.4) 

Đại tá, PGS.TS Phạm Thái Bình 
ThS. Nguyễn Thị Thu Phương 

  

 Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 
nước về phòng cháy chữa cháy. (Tr.8) 

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh       
 

 Những chỉ thị và dư địa lan tỏa. 
(Tr.11)            

                  Thanh Thủy 
 

 Xây dựng lực lượng dân phòng đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy và chữa 
cháy trong tình hình mới. (Tr.13) 

       Lê Đức Sang - Mai Danh Giang 
 

 Phát huy sức mạnh của quần chúng 
nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa 
cháy. (Tr.16) 

             Hữu Thắng  
 

Sơn La tăng cường công tác phòng 
cháy chữa cháy 

 

 Trích Báo cáo tổng kết công tác 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
năm 2017. (Tr.17) 

Công an tỉnh Sơn La - Phòng Cảnh sát 
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

 

 Tăng cường công tác phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn 
tỉnh năm 2018. (Tr.23)                                  

      Ánh Nguyệt 
 

 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
về công tác phòng cháy, chữa cháy. (Tr.24)                                  

baosonla.org.vn 

 

 Tăng cường công tác phòng 
cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn 
La (Tr.26)                                  

Như Thủy 
  

Các biện pháp phòng cháy 
chữa cháy   

 

 Ngăn chặn, xử lý nghiêm vi 
phạm quy định về phòng cháy, chữa 
cháy. (Tr.27)                                  

Đông Thành  
 

 Phòng cháy, chữa cháy là 
trách nhiệm của toàn dân. (Tr.31)                                 
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 Tăng cường tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức toàn dân về cháy 
nổ. (Tr.34)                                  

Lê Hiền 
 

 Xã hội hóa thông tin truyền 
thông trong phòng cháy chữa cháy. 
(Tr.36)                                  

Anh Minh - Thu Huyền 
 

 Các biện pháp phòng cháy 
cơ bản. (Tr.38)                                  

Phạm Thảo 
 

 Một số kỹ năng phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
(Tr.40)                                  

Vũ Thị Thu Thủy 
 

 Những vật dụng để thoát 
hiểm khi “bà hỏa” ghé thăm nhà. 
(Tr.44)                                  

Minh Nghĩa 
 

 Những cách chữa cháy xăng 
dầu nhanh hiệu quả. (Tr.46)                                 

Hà Phong

 



Lời giới thiệu 
 

Công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có 

ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực 

vào việc giữ vững các thành quả lao động, tạo cơ sở vật chất cho phát triển kinh tế - xã 

hội.  

Tuy nhiên, trong những năm vừa qua tình hình cháy, nổ trên phạm vi cả nước có 

nhiều diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ cháy và thiệt hại do cháy 

gây ra: Chỉ tính trong 05 năm (2012 - 2016) trên toàn quốc đã xảy ra 11.461 vụ cháy, 

làm chết 360 người, bị thương 957 người, thiệt hại về tài sản do cháy gây ra ước tính trị 

giá hơn 6.147 tỷ đồng. Trong 09 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 3.179 vụ cháy, 

làm chết 73 người, bị thương 145 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính 1.658 tỷ đồng. 

Trung bình mỗi năm xảy ra 2.230 vụ cháy, làm chết 72 người, bị thương 191 người, 

thiệt hại khoảng 1.229 tỷ đồng. Nhiều vụ cháy đã để lại hậu quả nặng nề cho con người, 

tác động xấu đến môi trường, làm nhiều người chết, bị thương và gây thiệt hại lớn về tài 

sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội.  

Để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối 

với hoạt động phòng cháy và chữa cháy cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của các 

cấp, các ngành và toàn xã hội; góp phần kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây 

ra, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ sản xuất, góp phần phục vụ đắc lực 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và cá nhân đối 

với công tác phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 

Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên 

đề: “Phòng cháy, chữa cháy trách nhiệm của toàn dân”.  

Trân trọng giới thiệu! 

 

                                                                                    BAN BIÊN SOẠN 
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TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY  

VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN 
  

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, trên cả nước ngày càng xuất 
hiện nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khu kinh tế tập 
trung với quy mô ngày càng lớn, dây truyền công nghệ ngày càng hiện đại, đắt tiền, 
khối lượng hàng hóa, vật tư của các cơ sở tập trung ngày càng nhiều. Tính chất 
cháy, nổ của nhiều thiết bị, dây truyền công nghệ, vật liệu mới cũng phức tạp và 
nguy hiểm hơn trước.  

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhiều khu dân cư, tổ hợp nhà cao tầng 
được xây dựng, nhiều loại vật liệu dễ cháy được sử dụng để xây dựng các công trình 
này. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ cháy, nhất là cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm 
trọng cũng ngày càng gia tăng. 

Thực tế cho thấy, thời gian qua ở nước ta, cùng với sự phát triển đa dạng của nền 
kinh tế thị trường, tình hình cháy, nổ cũng diễn biến hết sức phức tạp. Song song với các 
yếu tố tích cực tác động đến công tác phòng cháy, chữa cháy, đã và đang xuất hiện 
nhiều nguy cơ làm mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Chỉ tính trong 05 năm (2012 - 
2016) trên toàn quốc đã xảy ra 11.461 vụ cháy, làm chết 360 người, bị thương 957 
người, thiệt hại về tài sản do cháy gây ra ước tính trị giá hơn 6.147 tỷ đồng, trong đó có 
140 vụ cháy lớn, làm chết 03 người, bị thương 37 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính 
hơn 4.776 tỷ đồng. Trong 09 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 3.179 vụ cháy, làm 
chết 73 người, bị thương 145 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính 1.658 tỷ đồng. 
Trung bình mỗi năm xảy ra 2.230 vụ cháy, làm chết 72 người, bị thương 191 người, 
thiệt hại khoảng 1.229 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày xảy ra 6 vụ cháy gây thiệt hại về 
tài sản khoảng 3,4 tỷ đồng; cứ 05 ngày có 01 người chết, 02 ngày có 01 người bị thương 
do cháy, nổ gây ra. Giá trị thiệt hại do cháy, nổ gây ra ở các thành phố lớn và các tỉnh có 
khu công nghiệp, đô thị phát triển chiếm tới trên 70% tổng giá trị thiệt hại. Nếu tính cả 
thiệt hại gián tiếp (ngừng sản xuất kinh doanh; đầu tư khôi phục sau cháy, nổ...) thì tổng 
thiệt hại sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhiều vụ cháy đã để lại hậu quả nặng nề cho con 
người, tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 

Qua phân tích cho thấy, tình hình cháy, nổ một số loại hình cơ sở có diễn biến 
phức tạp, nổi lên là:  

Tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp, khó lường là do nhiều nguyên nhân, 
trong đó chủ yếu là do con người thiếu ý thức và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; số 
vụ cháy, nổ do ý thức chủ quan của con người gây ra (do sơ suất, vi phạm quy định về 
an toàn phòng cháy, chữa cháy, đốt...) chiếm tỷ lệ tới 56% tổng số vụ cháy, nổ. Bên 
cạnh đó, những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy cũng đã và đang 
tác động đến tình hình cháy, nổ thời gian qua, cụ thể: Công tác phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ một số nơi chưa được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các bộ, 
ngành, người dân và doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Một số người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công tác phòng cháy, 
chữa cháy theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện tại chỗ còn thiếu và kém về 
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chất lượng; ý thức phòng chống cháy, nổ phòng cháy, chữa cháy của một số người dân 
còn yếu. Ở nhiều nơi vẫn coi việc phòng cháy, chữa cháy là của lực lượng công an, lực 
lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy... Việc triển khai thực hiện phương châm “bốn tại 
chỗ” còn hạn chế, nhất là trong bố trí, đào tạo lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, 
trang bị phương tiện, thực tập phương án chữa cháy tại chỗ. Quy hoạch mạng lưới hệ 
thống cơ sở hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy, giao thông phục vụ chữa cháy và mạng 
lưới cấp nước chữa cháy đô thị, công nghiệp phục vụ chữa cháy chưa đồng bộ, chưa 
phát huy hiệu quả. Các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở 
nhiều loại hình cơ sở không đáp ứng được yêu cầu quy định hiện hành. 

Việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ an toàn về phòng cháy, chữa cháy; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Trụ sở 
làm việc, cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, 
thành phố mới thành lập còn nhiều bất cập; mạng lưới phòng cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy và đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khu vực trên cả nước còn quá mỏng, bán 
kính bảo vệ lớn. 

Trong bối cảnh đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã không ngừng cố 
gắng, khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng 
ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình 
hình và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và sự tham gia của các tầng lớp nhân 
dân đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa; làm tốt công tác tham mưu với 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an trong việc ban hành các chủ trương, giải 
pháp, biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI ban 
hành Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng cháy, chữa cháy, qua đó huy động cả hệ thống chính trị tham gia công 
tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban 
hành nhiều văn bản, công điện chỉ đạo trực tiếp công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ. Hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; phối hợp tuyên truyền, vận động, 
giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng cháy, chữa 
cháy. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, 
chữa cháy đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó phát hiện và có biện pháp khắc 
phục những sơ hở, thiếu sót, giúp loại trừ các nguyên nhân tiềm ẩn gây cháy, nổ. Nâng 
cao chất lượng công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, việc xử lý các tình huống cháy, 
nổ, tai nạn, sự cố bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt 
hại đáng tiếc về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân. Việc trang bị đầu tư cơ sở vật 
chất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hợp tác quốc tế được quan tâm, chú trọng, từng bước 
đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình 
mới. Các kết quả trên thực sự là động lực quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn 
diện các mặt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp kiềm chế 
đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
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Trong thời gian tới, tình hình kinh tế, xã hội ở nước ta tiếp tục có những thay đổi 
lớn với các loại hình dịch vụ tăng nhanh cả về số lượng và quy mô; việc đầu tư của nước 
ngoài ngày càng tăng, xuất hiện ngày càng nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
kinh tế, khu công nghệ cao; việc sử dụng các nguồn năng lượng như xăng dầu, khí đốt, 
điện, hóa chất tăng mạnh kèm theo là quá trình đô thị hóa, nhiều nhà cao tầng được xây 
dựng. Bên cạnh đó là tình trạng thời tiết đã và đang biến đổi khắc nghiệt, khó lường, 
nắng nóng khô hạn kéo dài và các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần… Tình 
hình cháy, nổ sẽ có chiều hướng gia tăng và tiếp tục có diễn biến phức tạp gây nhiều 
thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tất cả các yếu tố trên có liên 
quan trực tiếp đến tình hình cháy, nổ; đặt ra cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ nhiệm vụ mới hết sức nặng nề. 

Để công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thật sự chất lượng, hiểu 
quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm mục tiêu hạn chế đến mức 
thấp nhất số vụ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 
sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ, theo đó lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cần đẩy mạnh công 
tác nắm tình hình, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để từ đó chủ động đề ra các giải pháp, 
chiến lược về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng 
điểm, trên cơ sở đó chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung 
ương đến địa phương phải xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng ngày; lấy việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí để đánh giá chất 
lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán 
bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động. Người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại 
nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình theo đúng 
tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư. 

2. Hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý về phòng cháy, chữa cháy bảo đảm đầy 
đủ, đồng bộ và có tính khả thi cao, nhất là hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
về phòng cháy, chữa cháy tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong tổ chức và hoạt động của 
lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn 
trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến 
thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mở các chuyên trang, chuyên mục 
trên báo chí, phát thanh, truyền hình, phát hành cẩm nang, tờ rơi đến từng hộ gia đình, 
người lao động nhằm nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với 
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lồng ghép việc phổ biến kiến thức 
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và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa 
trong nhà trường, cơ sở giáo dục. 

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy để nâng cao 
hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Xây dựng chiến lược phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ, nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, 
các khu công nghiệp, thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao.  

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, như: Hướng dẫn, kiểm tra an toàn 
phòng cháy, chữa cháy, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; tổ chức công tác 
thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối 
với tổ chức, cá nhân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực phòng 
cháy, chữa cháy; hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, xây 
dựng và thực tập phương án chữa cháy...  

5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, có chính sách khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ 
thuật, lực lượng và phương tiện về phòng cháy, chữa cháy. Trong điều kiện kinh phí cấp 
cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách Nhà nước còn nhiều hạn chế, 
lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy địa phương cần chủ động tham mưu, đề xuất 
với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương 
tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương. Trong đó, đặc biệt chú ý 
đến việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện hiện đại, tiên tiến bảo đảm phù 
hợp và đáp ứng được yêu cầu trước tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. 

6. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy từ Trung ương đến địa phương tập 
trung rà soát, củng cố và hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu 
quả. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân; có 
năng lực chuyên môn cao, có nhận thức và tư duy khoa học, có tinh thần trách nhiệm 
với công việc, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức cần thiết về khoa 
học - công nghệ, ngoại ngữ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo 
đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. 

 

                                                      Thiếu tướng, TS. Đoàn Việt Mạnh 
                        Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
                                                     (canhsatnhandan.vn - Ngày 22/3/2018) 

 

 
 

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC  

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐỊA BÀN CƠ SỞ 
 

Công tác phòng cháy, chữa cháy 

luôn được xác định là nhiệm vụ thường 

xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với an 

ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Ngay từ năm 1955, Đảng và Nhà nước 

ta đã chỉ đạo, ban hành chỉ thị xây 

dựng lực lượng cứu hỏa miền Bắc.  

Ngày 27/9/1961, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa thông qua Pháp lệnh Quy định việc 
quản lý Nhà nước đối với công tác phòng 
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cháy và chữa cháy. Ngày 04/10/1961 Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố 
Pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy. Ngày 
29/6/2001 Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 9 
đã thông qua Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và có hiệu lực kể từ ngày 
04/10/2001. Trong công cuộc đổi mới, 
phát triển đất nước, do những yêu cầu 
mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành 
nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, các văn 
bản pháp luật, bổ sung và hoàn thiện Luật 
Phòng cháy và chữa cháy (ngày 
22/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy)... Điều đó cho 
thấy, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan 
tâm, chỉ đạo sát sao công tác phòng cháy, 
chữa cháy, kết quả đó góp phần quan 
trọng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia 
và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.   

Tuy nhiên, những năm vừa qua, tình 
hình cháy, nổ diễn biến rất phức tạp, nhất 
là cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia 
đình, nhà cao tầng, chợ, khu công nghiệp, 
phương tiện giao thông và cháy rừng; đặc 
biệt có những vụ cháy hàng trăm hecta 
rừng có giá trị, hàng nghìn mét vuông nhà 
xưởng, làm nhiều người chết, bị thương 
và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng 
đến an ninh, trật tự, môi trường đầu tư và 
an sinh xã hội. Theo số liệu thống kê cho 
thấy tình hình cháy nổ diễn ra hết sức 
phức tạp, nhiều vụ việc để lại hậu quả 
nặng nề. Có thể minh họa qua biểu đồ 
thống kê từ năm 2011 đến năm 2016 như 
sau:  

Tình hình trên có nhiều nguyên 
nhân, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân 
chủ quan. Trong đó, một số người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ 
gia đình nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, 
vai trò, tầm quan trọng của công tác 
phòng cháy chữa cháy; chưa nhận rõ trách 
nhiệm, nghĩa vụ của mình trong phòng 

cháy chữa cháy. Công tác tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng 
cháy chữa cháy chưa được quan tâm đúng 
mức; chưa tạo được ý thức thường trực về 
phòng ngừa cháy, nổ trong các tầng lớp 
nhân dân; phong trào toàn dân tham gia 
phòng cháy chữa cháy chưa sâu rộng. 
Công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy 
chữa cháy còn có hiện tượng buông lỏng, 
hiệu lực, hiệu quả chưa cao; vi phạm các 
quy định về phòng cháy chữa cháy còn 
khá phổ biến. Lực lượng cảnh sát phòng 
cháy chữa cháy còn thiếu về số lượng, hạn 
chế về nghiệp vụ; phương tiện phòng cháy 
chữa cháy và các điều kiện hạ tầng bảo 
đảm chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện 
nay. 

Thời gian tới, tình hình kinh tế - xã 
hội tiếp tục phát triển, tốc độ đô thị hóa 
nhanh, biến đổi khí hậu, hạn hán, hanh 
khô kéo dài ở nhiều vùng còn diễn biến 
phức tạp và nghiêm trọng hơn... sẽ tác 
động lớn đến tình hình cháy, nổ; đặt ra 
cho công tác phòng cháy chữa cháy nhiệm 
vụ rất nặng nề. Để nâng cao hiệu quả công 
tác phòng cháy chữa cháy ở địa bàn cơ sở, 
cần quán triệt một số chủ trương lớn của 
Đảng như sau: 

Thứ nhất, về mặt nhận thức, các cấp 
ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương 
đến cơ sở phải xác định công tác phòng 
cháy chữa cháy là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm, thường xuyên, hàng ngày. 
Việc chấp hành các quy định của pháp 
luật về phòng cháy chữa cháy là một tiêu 
chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ 
chức cơ sở đảng cơ quan, đơn vị, đoàn 
thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên chức và người lao động. Người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, 
doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu 
để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm 
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trọng về người và tài sản trong phạm vi 
lãnh đạo, quản lý của mình.  

Để quán triệt tốt chủ trương trên, 
trong quá trình thực hiện cần cụ thể hóa 
trách nhiệm phòng cháy chữa cháy là 
trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ 
gia đình và cá nhân, mọi công dân từ 18 
tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm 
tham gia vào đội dân phòng, đội phòng 
cháy và chữa cháy cơ sở được lập nơi cư 
trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu. 
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ 
gia đình là người chịu trách nhiệm về 
phòng cháy chữa cháy trong phạm vi quản 
lý của mình. Lực lượng cảnh sát phòng 
cháy chữa cháy có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và 
chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy. 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp 
luật về phòng cháy chữa cháy. Công tác 
phòng cháy chữa cháy sẽ không thể đạt 
kết quả tốt nếu công tác tuyên truyền yếu 
kém. Do đó, cần mở nhiều chuyên trang, 
chuyên mục trên báo chí, phát thanh 
truyền hình, tờ rơi phổ cập đến từng hộ 
gia đình, người lao động... nhằm nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối 
với công tác phòng cháy chữa cháy. Cần 
đặc biệt chú trọng tuyên truyền phổ biến 
pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nâng 
cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của 
toàn dân chấp hành các quy định về phòng 
cháy và chữa cháy. Đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng 
phòng cháy chữa cháy cho người dân và 
lồng ghép quy định về phòng cháy chữa 
cháy với nội dung cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
khu dân cư”, lồng ghép vào các chương 
trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong 
các nhà trường và các cơ sở giáo dục. 

Trong tuyên truyền phải làm cho 
người dân nắm vững những nguyên tắc 
của phòng cháy chữa cháy với những nội 
dung cơ bản như: Phát huy sức mạnh tổng 
hợp của toàn dân tham gia hoạt động 
phòng cháy chữa cháy; lấy phòng ngừa là 
chính, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ 
cháy và thiệt hại do cháy gây ra; phải có ý 
thức chủ động về lực lượng, phương tiện, 
phương án và các điều kiện khác để chữa 
cháy kịp thời hiệu quả... Và phải được 
thực hiện trước hết với lực lượng, phương 
tiện tại chỗ. Nội dung tuyên truyền cần 
nhấn mạnh trách nhiệm phòng cháy chữa 
cháy của các cơ quan, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, hộ gia đình sinh sống và làm việc 
trên lãnh thổ Việt Nam cũng như các lực 
lượng chuyên trách như lực lượng dân 
phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. 
Tuyên truyền về các tiêu chuẩn được áp 
dụng về phòng cháy chữa cháy; những 
quy định về bảo hiểm cháy nổ, chính sách 
đối với người tham gia chữa cháy. Tuyên 
truyền phổ biến về những hành vi liên 
quan đến phòng cháy chữa cháy bị pháp 
luật nghiêm cấm. Trên thực tế nhiều vụ 
cháy xảy ra có nguyên nhân sâu xa do 
không nắm vững các quy định của pháp 
luật về phòng cháy và chữa cháy. Tuyên 
truyền sâu rộng về “Ngày toàn dân phòng 
cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 hàng 
năm.  

Thứ ba, quán triệt phương châm lấy 
phòng ngừa là chính; huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của 
toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ 
phòng cháy chữa cháy. Bản chất của hoạt 
động phòng cháy là phòng ngừa cháy, nổ, 
áp dụng tổng hợp các biện pháp, giải pháp 
về tổ chức và kỹ thuật nhằm hạn chế, loại 
trừ các nguyên nhân và điều kiện gây 
cháy. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa 
cháy cần xây dựng theo hướng tự nguyện, 
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tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm 
doanh nghiệp. Thực hiện phương châm 4 
tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại 
chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ) 
mà lực lượng nòng cốt là lực lượng dân 
phòng, nhân dân và lực lượng phòng cháy 
chữa cháy chuyên ngành. Để làm tốt công 
tác phòng ngừa cháy, nổ, cần thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp cơ bản trong 
phòng cháy, trong thiết kế và thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy chữa cháy, quy 
định trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng và sử 
dụng công trình, làm tốt công tác phòng 
cháy đối với các nhà ở và khu dân cư, các 
đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế 
xuất và khu công nghệ cao, phòng cháy 
trong việc sản xuất cung ứng, sử dụng 
điện và các thiết bị, dụng cụ điện, phòng 
cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, 
kho tàng, cảng biển, nhà ga, bến tàu, bến 
xe, trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, 
kho lưu trữ, bệnh viện, trường học, khách 
sạn, vũ trường, rạp hát, rạp chiếu phim, 
những nơi công cộng đông người... 

Để làm tốt công tác phòng cháy, bên 
cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về phòng cháy và chữa cháy, các quy 
định tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy 
nổ cần có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực, 
chủ động giữa các lực lượng, ban ngành, 
cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội để 
xây dựng phong trào quần chúng tham gia 
hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý Nhà nước phòng cháy chữa cháy. 
Trong tình hình hiện nay, do quá trình đô 
thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp, 
khu chế xuất hình thành và hoạt động, các 
loại hình kinh doanh, dịch vụ, vui chơi 
giải trí phát triển đa dạng sầm uất, trong 
khi đó các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu 
chuẩn phòng cháy, chữa cháy chưa đảm 
bảo. Mối quan hệ giữa quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội với quy hoạch hệ 
thống hạ tầng bảo đảm công tác phòng 
cháy chữa cháy đôi khi còn chưa đồng bộ. 

Qua khảo sát các vụ cháy lớn cho 
thấy, hầu hết các cơ sở đều vi phạm 
nghiêm trọng các quy định an toàn phòng 
cháy chữa cháy mà trách nhiệm thuộc về 
người đứng đầu cơ sở như sử dụng sai 
công năng so với thiết kế ban đầu, tự ý cải 
tạo, cơi nới để mở rộng sản xuất, kinh 
doanh… dẫn đến tình trạng không đủ điều 
kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; 
không đầu tư cho công tác bảo đảm an 
toàn phòng cháy chữa cháy; chưa thực 
hiện tốt công tác phòng ngừa và chuẩn bị 
sẵn sàng chữa cháy nên khi cháy xảy ra 
không có lực lượng, phương tiện tại chỗ 
phát hiện, báo cháy và tổ chức chữa cháy; 
có nơi có thành lập lực lượng, trang bị 
phương tiện phòng cháy chữa cháy nhưng 
lực lượng tại chỗ lại không biết sử dụng vì 
chưa được huấn luyện về phòng cháy 
chữa cháy… 

Do đó, cần xây dựng chiến lược 
phòng cháy chữa cháy đối với các địa bàn, 
các công trình trọng điểm quốc gia, khu 
đô thị, khu công nghiệp, thương mại, du 
lịch... Phát triển kinh tế phải gắn chặt với 
yêu cầu an toàn phòng chống cháy, nổ. 
Cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 
tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
dứt điểm các vi phạm về bảo đảm an toàn 
phòng cháy chữa cháy. Nâng cao năng lực 
thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về 
phòng cháy chữa cháy các cấp. Đặc biệt, 
phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 
công an nhân dân trong việc hướng dẫn 
các bộ, ban ngành, địa phương thực hiện 
tốt công tác phòng cháy chữa cháy... 

Thứ năm, đẩy mạnh xã hội hóa công 
tác phòng cháy chữa cháy. Trong điều 
kiện phát triển kinh tế thị trường và hội 
nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham 
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gia đóng góp, xây dựng và phát triển hạ 
tầng kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy; 
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản 
xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và 
chữa cháy. Xã hội hóa công tác phòng 
cháy chữa cháy không chỉ mang ý nghĩa 
kinh tế mà còn mang tính xã hội, hướng 
tới mục tiêu toàn dân tham gia phòng 
cháy chữa cháy. 

Thứ sáu, triển khai đồng bộ các biện 
pháp ngăn ngừa, ngăn chặn, hạn chế các 
vụ cháy, nổ lớn. Tăng cường phương tiện, 
lực lượng tại chỗ, đồng thời sẵn sàng, chủ 
động ứng phó của các lực lượng chuyên 
trách nhằm hạn chế tới mức thấp nhất hậu 
quả do cháy nổ gây ra. Ưu tiên đầu tư 
ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phương tiện và các điều kiện 
bảo đảm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, 
cứu hộ, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 
và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, 
nâng cao trình độ chuyên môn về phòng 
cháy và chữa cháy. Xây dựng cơ chế phối 
hợp đồng bộ, chủ động giữa các lực lượng 
trong hệ thống chính trị, nhất là lực lượng 

công an và quân đội trong công tác cứu 
nạn, cứu hộ. Xây dựng lực lượng cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháy chính quy, chuyên 
nghiệp, từng bước hiện đại... 

Để quán triệt và thực hiện tốt sự lãnh 
đạo của Đảng về công tác phòng cháy 
chữa cháy tại các địa bàn cơ sở đòi hỏi 
các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, cơ quan, đơn vị... phải xây 
dựng chương trình, kế hoạch hành động 
cụ thể gắn với việc kiểm tra, đôn đốc kết 
quả thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền phổ biến kiến thức pháp luật về 
phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong 
trào Toàn dân tham gia phòng cháy chữa 
cháy gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc. 

 

Đại tá, PGS.TS Phạm Thái Bình 
 Phó tổng biên tập thường trực  

Tạp chí Cảnh sát nhân dân - T32 
ThS. Nguyễn Thị Thu Phương 

Bộ môn Lý luận chính trị  
và Khoa học nhân văn - T32 
(csnd.vn - Ngày 22/3/2018)

 

 
 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
 

 Ðể thực hiện quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, Chính phủ giao cho 
Bộ Công an, các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm 
quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, trong đó Bộ Công an trực tiếp thực 
hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với công tác 
phòng cháy chữa cháy. 

Trong bối cảnh hiện nay, trước những khó khăn chung của nền kinh tế và mục tiêu 
bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển đất nước, đã 
đặt ra thách thức lớn trong việc duy trì, phát triển sản xuất bền vững, đòi hỏi công tác 
phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện triệt để, rộng khắp; góp phần bảo vệ thành 
quả sản xuất và đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Hệ thống pháp luật về phòng cháy chữa cháy luôn được Ðảng, Nhà 
nước điều chỉnh phù hợp với từng thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. 

Năm 2001, trước yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Luật Phòng cháy chữa cháy được Quốc hội Khóa X, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 
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29/6/2001. Ngày 22/11/2013, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng cháy chữa cháy. Ngày 25/6/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
ban hành Chỉ thị số 47/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác phòng cháy chữa cháy… 

Nhìn chung, hệ thống pháp luật về phòng cháy chữa cháy ngày càng được hoàn 
thiện, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống 
các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu 
cầu quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới; tạo ra cơ sở pháp 
lý trong việc thực thi chức năng quản lý Nhà nước của cảnh sát phòng cháy chữa cháy; 
có tác dụng thiết thực, huy động sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các cấp ủy 
đảng, chính quyền và toàn xã hội vào công tác phòng cháy chữa cháy. 

Trong những năm qua, các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp ngày càng tích cực 
tham gia quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình 
trong việc tổ chức chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định an toàn về 
phòng cháy chữa cháy. Nhiều địa phương, lãnh đạo ủy ban nhân dân đã trực tiếp đi kiểm 
tra phòng cháy chữa cháy, tập trung vào giải quyết những vấn đề bức xúc về phòng cháy 
chữa cháy ở địa phương, quan tâm chỉ đạo việc quy hoạch về phòng cháy chữa cháy; 
xây dựng và nhân rộng những mô hình tốt về phòng cháy chữa cháy… 

Hầu hết các công trình xây dựng lớn, có nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa các giải 
pháp phòng cháy chữa cháy vào ngay từ khi thiết kế và thực hiện tốt việc thẩm duyệt về 
phòng cháy chữa cháy. Công tác kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy 
chữa cháy được thực hiện nghiêm túc; trung bình mỗi năm đã phát hiện và yêu cầu khắc 
phục, loại trừ hàng ngàn vi phạm, thiếu sót có thể dẫn đến cháy, nổ. Công tác xử lý vi 
phạm an toàn phòng cháy chữa cháy được triển khai quyết liệt, đi đôi với việc xử phạt vi 
phạm hành chính. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiên quyết đình chỉ hoạt 
động nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn phòng cháy chữa cháy 
và thoát nạn… 

Các cơ quan thông tin đại chúng đã quan tâm, dành nhiều thời lượng tuyên truyền, 
truyền thông về pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy với nhiều hình thức phong 
phú, sáng tạo, nội dung sâu sắc, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Ý 
thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân được nâng cao và đi vào nền nếp; 
phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy được đẩy mạnh, phát triển sâu 
rộng. 

Nhiều khu dân cư người dân tự giác tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa 
cháy, trang bị phương tiện chữa cháy, giải tỏa lấn chiếm, tạo khoảng cách an toàn phòng 
cháy chữa cháy, dành đường cho xe chữa cháy cơ động khi có sự cố cháy nổ xảy ra… 
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát triển lớn mạnh, xử lý 
có hiệu quả những vụ cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ phức tạp, quy mô lớn… 

Hàng năm, chỉ riêng công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cứu, bảo vệ được 
một lượng tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng, tổ chức thoát nạn và cứu hàng ngàn người 
bị kẹt trong đám cháy và các sự cố, tai nạn… 

Trong những năm đổi mới, các lực lượng phòng cháy chữa cháy và toàn dân thông 
qua việc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy đã làm kiềm chế số vụ cháy và 
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thiệt hại do cháy gây ra, giữ ở mức trên dưới 2.000 vụ cháy/năm; đặc biệt cháy lớn gây 
thiệt hại nghiêm trọng được kiềm chế ở mức từ 1 đến 2% tổng số vụ cháy xảy ra… 

Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa 
cháy, trong thời gian tới, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, 
trong đó chú trọng các chế tài xử phạt mang tính răn đe đối với những vi phạm quy định 
an toàn phòng cháy chữa cháy; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy 
chữa cháy phù hợp yêu cầu thực tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. 

Sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý, thông qua việc thực hiện Luật Phòng cháy 
chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định 
của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có 
nguy cơ trực tiếp gây ra cháy kiên quyết tạm thời đình chỉ hoạt động. Làm rõ trách 
nhiệm cá nhân đưa ra khởi tố, truy tố trước pháp luật những trường hợp vi phạm quy 
định an toàn phòng cháy chữa cháy để xảy ra cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng… 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy, các văn bản quy phạm 
pháp luật và Chỉ thị số 47/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác phòng cháy chữa cháy, chú trọng vai trò của các cấp, các ngành và các 
tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tiến tới mục 
tiêu xã hội hóa công tác này. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và 
kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm trong công tác phòng ngừa. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tăng 
cường và đa dạng hình thức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 
nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, giúp người đứng đầu, người lao động và 
người dân nâng cao ý thức thực thi pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ. 

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp 
trong việc thực thi các biện pháp quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo quy 
định của pháp luật; đẩy mạnh hướng dẫn để cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác phòng 
cháy chữa cháy, làm tốt việc tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; kịp thời phát 
hiện và khắc phục các sơ hở, thiếu sót về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. 

Tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở theo quy định; 
tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu không đảm bảo an toàn về 
phòng cháy chữa cháy nhất là đối với các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở tập trung 
đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cháy, nổ cao... 

Triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn 
cháy lớn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Xây dựng quy chế phối hợp giữa 
các đơn vị chức năng trong quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong tình hình 
mới. 
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Xây dựng đội ngũ cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy vững về chuyên môn, 
nghiệp vụ, có trình độ pháp luật và kiến thức quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa 
cháy, có tư cách, tác phong của người cán bộ thừa hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường đào tạo nguồn lực cho công tác cứu nạn cứu 
hộ, giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoàn thành nhiệm vụ. 

 

                                                                                 Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh 
                                                                                       (cand.com.vn - Ngày 02/10/2016) 

  

 
  

NHỮNG CHỈ THỊ VÀ DƯ ĐỊA LAN TỎA 
 

Nắng nóng, khô hạn, biến đổi khí hậu ngày càng bất thường; sự chủ quan của 
cả người dân và nhiều cấp lãnh đạo; bất cập trong quy hoạch, quản lý các công 
trình dân sinh và công trình kinh tế về phòng tránh cháy nổ; những lỗ hổng trong 
đầu tư, trang bị và hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy... thực tiễn 
những năm qua càng cho thấy hiệu quả sự chỉ đạo mang tính bước ngoặt của 
Đảng, Nhà nước. 

Nhìn lại năm năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
(31/8/2010) và triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TƯ của Ban Bí thư (25/6/2015) về 
phòng cháy chữa cháy cho thấy những chuyển biến to lớn cả về nhận thức và hành động. 
Chỉ thị 1634 ra đời trong bối cảnh, giai đoạn 2005 - 2010 xảy ra 11.261 vụ cháy, làm 
chết 275 người, thiệt hại tài sản 2.270 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi năm có 2.252 vụ 
cháy, làm chết 55 người, thiệt hại khoảng gần 500 tỷ đồng. Từ đó đến nay, trong điều 
kiện số cơ sở nguy hiểm cháy, nổ tăng trung bình 15,6%/năm, song tình hình cháy nổ đã 
được kiềm chế ở con số 9,1%/năm - ở mức thấp nhất cả về số vụ và thiệt hại do cháy nổ 
gây ra. Kết quả này cho thấy các chủ trương, chính sách về phòng cháy chữa cháy năm 
năm qua là kịp thời, giải quyết hiệu quả những yếu kém tồn tại và bắt đầu bắt rễ vào 
cuộc sống. 

Trước hết, không thể có chuyển biến nếu hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về 
phòng cháy chữa cháy không được tăng cường, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị không được đề cao. Qua mười năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy, Quốc 
hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy. 
Năm nghị định, hai quyết định, 17 thông tư, thông tư liên tịch đã được ban hành làm cơ 
sở cho khung pháp lý để hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng 
hoàn thiện. Việc cắt giảm trung bình 20% thời gian thực hiện thủ tục phòng cháy chữa 
cháy không chỉ có ý nghĩa về cải cách thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện để các 
quy định đi vào cuộc sống. Ủy ban nhân dân các địa phương đã thành lập gần 1.100 
đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các công trình trọng điểm 
về phòng cháy chữa cháy. Hơn 1,3 triệu cơ sở được lực lượng phòng cháy chữa cháy 
kiểm tra, trong đó xử phạt hành chính 61.000 trường hợp vi phạm với số tiền 120 tỷ 
đồng; thẩm duyệt hơn 40.000 dự án, công trình về phòng cháy chữa cháy trong đó phần 
lớn các công trình trọng điểm quốc gia, quy hoạch, xây dựng mới hoặc cải tạo các khu 
đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp đều được thiết kế theo hướng tiêu 
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chuẩn quy chuẩn và giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chức năng đã 
tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân gần 10.000 vụ cháy nổ với tỷ lệ đạt 81,3%, khởi tố 
điều tra xét xử 31 vụ án và truy tố 34 bị can trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy có tác 
dụng răn đe, giáo dục. 

Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ đã thay đổi lớn. Từ chỗ chưa thành nền nếp, định hướng rõ ràng, đến 
nay đã có 13 cơ quan truyền thông có chuyên mục, chuyên trang về phòng cháy chữa 
cháy, đưa kiến thức, mô hình, tấm gương, giải pháp phòng cháy chữa cháy vào tận mỗi 
gia đình, từ đó chuyển động thành ý thức ngày một nâng cao của người dân. Cùng với tổ 
chức các lớp tuyên truyền miệng, huấn luyện phòng cháy chữa cháy, các phong trào, mô 
hình: “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “hộp thư phòng cháy chữa cháy”, “chung cư an toàn 
phòng cháy chữa cháy”, “một ngày làm lính chữa cháy”, “chợ kiểu mẫu về phòng cháy 
chữa cháy”... phản ánh sự quan tâm và lợi ích thiết thực của các đối tượng tham gia. 
Thực tiễn xử lý những vụ cháy điển hình tại Chung cư CT4 Xala, lật xe khách với 49 
hành khách ở Lào Cai, cứu cháu bé rơi xuống giếng khoan ở độ sâu 12m tại Bình 
Dương... không chỉ cho thấy tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ mà còn là những bài học đắt giá, sinh động về ý thức, trách 
nhiệm và vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tai nạn, thảm họa. 

Cùng với cơ chế đầu tư mạnh mẽ cả về tổ chức bộ máy, con người, phương tiện từ 
Trung ương, đã có 42 địa phương phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở 
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
Tỷ trọng ngân sách địa phương đầu tư cho phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã 
tăng từ 27,1% (giai đoạn 2010 - 2012) lên 41,7% (2013 - 2015). Nhiều địa phương như 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh 
Phúc, Hải Phòng, Cần Thơ, Ninh Bình, Bình Dương có mức đầu tư tăng vượt bậc so với 
giai đoạn trước là một dấu hiệu đáng mừng. Năm năm với 1.625 người được cứu thoát, 
tìm được 949 thi thể nạn nhân, bảo vệ được tài sản, hàng hóa trị giá hàng chục nghìn tỷ 
đồng và hướng dẫn thoát nạn cho hàng chục nghìn người trong các đám cháy là những 
kết quả cho thấy nỗ lực đầu tư và cứu nạn cứu hộ. Khó mà hình dung hậu quả sẽ khủng 
khiếp và tác động xã hội thế nào nếu vụ cháy xe téc tại trạm xăng giữa Thủ đô Hà Nội 
không được các lực lượng phòng cháy chữa cháy dũng cảm, mưu trí, táo bạo dập tắt khi 
chỉ gang tấc nữa sẽ bén vào bể xăng ngầm - một thí dụ tiêu biểu về sự quả cảm và trách 
nhiệm của những người cứu hỏa với bài học xương máu về bảo đảm an toàn cháy nổ 
trong khu dân cư. 

Nhưng nhìn lại việc thực hiện Chỉ thị 1634 và Chỉ thị 47 vẫn còn nhiều việc phải 
làm. Trở ngại lớn nhất vẫn là ý thức cộng đồng, nhận thức của một số người đứng đầu 
bộ, ngành, địa phương về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Con số 50% sự cố 
cháy nổ do người dân thiếu ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy là rất đáng suy nghĩ. 
Việc triển khai các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 
cháy chữa cháy rất chậm, nhất là ban hành quy định mức chi ngân sách địa phương cho 
phòng cháy chữa cháy... Đổi mới nhận thức và ràng buộc trách nhiệm gắn quy hoạch về 
phòng cháy chữa cháy với quy hoạch hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư ở các 
địa phương phải được coi trọng hơn nữa. Mới có 479/651 quận, huyện thành lập đội 
chữa cháy, trong đó 30 địa phương không có một đội chữa cháy trong giai đoạn 2013 - 
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2015 là một lỗ hổng lớn. Nhu cầu xe thang, xe chữa cháy giai đoạn 2013 - 2015 là 381 
xe các loại, mới chỉ đáp ứng 166 xe. Trong tổng số 963 xe chữa cháy thì có tới 220 xe 
đã chạy hơn 20 năm, thường xuyên hỏng hóc... 

Từ những thành tựu và kinh nghiệm vừa qua, đã đến lúc cần làm cho Chỉ thị 1634 
của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 47 của Ban Bí thư đi vào chiều sâu của nhận thức 
và hành động. Mấu chốt vẫn là con người, tầm nhìn, chiến lược đầu tư và tổ chức thực 
hiện. Đó chính là dư địa tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới, 
để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, mỗi người dân thay đổi mạnh mẽ quan niệm 
và cách làm. Đó cũng là cách gìn giữ bình yên, phòng ngừa hiểm nguy, tự “cứu mình 
trước khi trời cứu”. 

 

                                                                                              Thanh Thủy 
                                                                          (nhandan.com.vn - Ngày 17/6/2016) 

 

 
 

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU,  

NHIỆM VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Công tác phòng cháy 
và chữa cháy là lĩnh vực 
hoạt động có ý nghĩa xã 
hội rất quan trọng gắn liền 
với yêu cầu bảo đảm an 
toàn tính mạng, tài sản, 
phục vụ đắc lực cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 
Trong những năm qua, 
Đảng và Nhà nước ta đã 
thường xuyên quan tâm, 
xây dựng các lực lượng 
nòng cốt trong công tác 
phòng cháy, chữa cháy 
như: Lực lượng cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy, lực 
lượng dân phòng, lực 
lượng phòng cháy chữa 
cháy cơ sở và lực lượng 
phòng cháy chữa cháy 
chuyên ngành. Nhất là từ 
khi Luật Phòng cháy chữa 
cháy ra đời năm 2001 thì 
nhận thức và trách nhiệm 
của các cấp, các ngành đối 
với công tác này được 

nâng cao, đã quan tâm đầu 
tư kinh phí và trang bị 
phương tiện phòng cháy 
chữa cháy cho các lực 
lượng trong đó có lực 
lượng dân phòng nhằm 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Điều 
44, Luật Phòng cháy chữa 
cháy năm 2001 quy định: 
Tại thôn, ấp, bản, tổ dân 
phố phải thành lập đội dân 
phòng. Đội dân phòng do 
chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp xã thành lập, quản lý 
và chỉ đạo. 

Xác định tầm quan 
trọng, chiến lược của lực 
lượng dân phòng trong 
công tác bảo đảm an ninh, 
trật tự nói chung và công 
tác phòng cháy chữa cháy 
nói riêng, khi đám cháy 
mới xảy ra thường là cháy 
nhỏ, nếu được phát hiện 
kịp thời và có sẵn lực 
lượng, phương tiện tại chỗ 

thì việc dập tắt đám cháy 
rất nhanh và đơn giản; thế 
nhưng nếu không phát 
hiện sớm, chữa cháy kịp 
thời thì đám cháy sẽ phát 
triển rất lớn; việc tổ chức 
chữa cháy trở nên rất khó 
khăn và dẫn đến thiệt hại 
nghiêm trọng. Thực tiễn đã 
chứng minh, công tác 
phòng cháy chữa cháy có 
hiệu quả hay không phụ 
thuộc vào việc triển khai 
thực hiện phương châm 4 
tại chỗ theo quy định của 
Luật Phòng cháy chữa 
cháy đó là: “Chỉ huy tại 
chỗ, lực lượng tại chỗ, 
phương tiện tại chỗ và hậu 
cần tại chỗ”. Vì vậy, để tổ 
chức hoạt động phòng 
cháy chữa cháy nhằm 
hướng tới mục đích ngăn 
ngừa tốt nhất các sự cố về 
cháy, nổ cũng như chủ 
động trong việc phòng 
cháy chữa cháy thì vai trò 
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của lực lượng dân phòng 
là rất quan trọng trong việc 
tổ chức phòng ngừa và xử 
lý kịp thời khi xảy ra sự 
cố, nhằm hạn chế đến mức 
tối đa thiệt hại về tính 
mạng, tài sản của nhân 
dân. 

Nhận thức được vấn 
đề này, các địa phương đã 
quan tâm, đầu tư xây dựng 
lực lượng dân phòng làm 
nòng cốt trong phong trào 
toàn dân phòng cháy chữa 
cháy. Ở nhiều địa phương 
đã có những cách làm hay, 
sáng tạo, mang lại hiệu 
quả cao trong hoạt động 
phòng cháy chữa cháy tại 
địa bàn cơ sở. 

Theo báo cáo thống 
kê của Cục Cảnh sát 
Phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công 
an cho thấy, tính đến hết 
năm 2015 trên cả nước đã 
củng cố, xây dựng mới 
được 171.601 đội dân 
phòng với khoảng 850.000 
đội viên. Trong quá trình 
tổ chức hoạt động phòng 
cháy chữa cháy tại địa bàn 
cơ sở, lực lượng dân 
phòng đã phát huy vai trò, 
trách nhiệm của mình: Đã 
làm tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, kiến thức về 
phòng cháy chữa cháy; tự 
kiểm tra an toàn phòng 
cháy chữa cháy kịp thời 
khắc phục những sơ hở, 
thiếu sót; bảo quản, bảo 
dưỡng trang thiết bị phòng 
cháy chữa cháy; tham gia 

xây dựng phương án chữa 
cháy cũng như tổ chức 
thực tập phương án chữa 
cháy. Bên cạnh đó, lực 
lượng dân phòng còn 
thường xuyên có mặt tại 
địa bàn cơ sở nên đã kịp 
thời phát hiện sự cố cháy, 
nổ và tham gia chữa cháy 
có hiệu quả cao... 

Tuy nhiên, công tác 
xây dựng lực lượng dân 
phòng thời gian qua còn 
tồn tại một số hạn chế như: 
Công tác xây dựng lực 
lượng dân phòng tuy đã 
được đẩy mạnh nhưng 
chưa đảm bảo yêu cầu 
thực tế. Báo cáo tổng kết 
10 năm thực hiện Luật 
Phòng cháy chữa cháy của 
Chính phủ cho thấy, số đội 
dân phòng trên toàn quốc 
mới chỉ đạt trên 30% theo 
quy định của Luật Phòng 
cháy chữa cháy; nhiều đội 
dân phòng chỉ hoạt động 
mang tính hình thức, tổ 
chức chữa cháy ban đầu 
rất lúng túng và kém hiệu 
quả nên đã dẫn đến cháy 
lớn; trang bị phương tiện 
của lực lượng dân phòng 
còn thiếu về số lượng và 
kém về chất lượng. Các 
quy định về chế độ chính 
sách động viên, khuyến 
khích hoạt động của lực 
lượng dân phòng chưa 
được quy định rõ ràng, do 
vậy chưa khích lệ tham gia 
các hoạt động phòng cháy 
chữa cháy. Công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn về 
phòng cháy chữa cháy của 

lực lượng dân phòng tiến 
hành chưa thường xuyên, 
liên tục mà chủ yếu tập 
trung vào dịp “Ngày toàn 
dân phòng cháy chữa 
cháy”, dịp “Tuần lễ quốc 
gia an toàn vệ sinh lao 
động và phòng chống 
cháy, nổ”. Mặt khác, công 
tác tuyên truyền phổ biến 
pháp luật, kiến thức về 
phòng cháy chữa cháy 
cũng mới chỉ tiếp cận đến 
các tầng lớp quần chúng ở 
đô thị và những cơ quan, 
tổ chức, cơ sở từ cấp 
huyện trở lên, còn ở vùng 
sâu, vùng xa chưa được 
chú trọng. Vì vậy vẫn còn 
một bộ phận người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, cơ 
sở, chủ hộ gia đình và 
người dân chưa có ý thức 
trách nhiệm về công tác 
phòng cháy chữa cháy, nên 
số vụ cháy do ý thức chủ 
quan của con người (sơ 
suất, bất cẩn trong sinh 
hoạt, vi phạm quy định an 
toàn phòng cháy chữa 
cháy, do đốt) vẫn còn 
chiếm tỷ lệ cao, tới hơn 
50%... 

Bên cạnh đó vẫn còn 
một số đội viên đội dân 
phòng còn hạn chế về kinh 
nghiệm, trình độ chuyên 
môn về phòng cháy chữa 
cháy, chưa nhận thức đầy 
đủ về công tác phòng cháy 
chữa cháy, chỉ thực hiện 
một cách cầm chừng, thiếu 
linh hoạt, sáng tạo, ý thức 
tham gia công tác phòng 
cháy chữa cháy chưa cao, 
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chưa thường xuyên nâng 
cao kiến thức nghiệp vụ 
phòng cháy chữa cháy nên 
dẫn tới việc hiệu quả công 
tác phòng cháy chữa cháy 
chưa cao. Việc kiểm tra, 
giám sát đối với hoạt động 
của lực lượng dân phòng 
còn chưa chặt chẽ, mang 
tính hình thức. Hiện tại, đa 
số đội viên các đội dân 
phòng có tuổi đời khá cao 
nên rất khó tiếp cận với 
các kỹ năng, chiến thuật 
chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ... 

Thời gian tới, thực 
hiện Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng, tình hình 
kinh tế - xã hội của đất 
nước tiếp tục có những 
bước phát triển mạnh mẽ 
và kéo theo đó là tốc độ đô 
thị hóa tăng nhanh; tình 
hình cháy, nổ có những 
diễn biến phức tạp, xuất 
hiện ngày càng nhiều các 
cơ sở thuộc diện quản lý 
về phòng cháy chữa cháy: 
Khu dân cư, nhà cao tầng, 
siêu cao tầng, các chợ, siêu 
thị, trung tâm thương 
mại... điều đó đặt ra cho 
công tác phòng cháy chữa 
cháy những yêu cầu, 
nhiệm vụ mới hết sức nặng 
nề. Vì vậy, để xây dựng 
lực lượng dân phòng đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
phòng cháy chữa cháy 
trong tình hình mới góp 
phần nâng cao hiệu quả 
của công tác phòng cháy 
chữa cháy, theo chúng tôi 

cần chú ý một số vấn đề 
sau: 

Một là, nâng cao 
nhận thức của các cấp ủy 
Đảng, lãnh đạo các địa 
phương về vị trí, vai trò, 
tầm quan trọng của lực 
lượng dân phòng trong 
hoạt động phòng cháy 
chữa cháy ở địa bàn cơ sở. 
Tiếp tục củng cố, xây 
dựng và phát triển hoạt 
động của lực lượng dân 
phòng và coi đây là nhiệm 
vụ thường xuyên của các 
cấp ủy Đảng. Thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả 
Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 
25/6/2015 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác 
phòng cháy chữa cháy, đề 
cao trách nhiệm của người 
đứng đầu các cơ quan, tổ 
chức trong công tác này. 

Hai là, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác 
huấn luyện, bồi dưỡng 
nghiệp vụ phòng cháy 
chữa cháy cho lực lượng 
dân phòng. Trang bị những 
kiến thức cơ bản về pháp 
luật, kỹ năng cơ bản về 
phòng cháy chữa cháy để 
lực lượng dân phòng có 
thể chữa cháy kịp thời, có 
hiệu quả, không lúng túng, 
bị động trong mọi tình 
huống cháy, nổ và cứu 
nạn, cứu hộ. Để thực hiện 
tốt công tác này, lực lượng 
cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy cần chú ý xây dựng 
kế hoạch chiến lược dài 

hạn, trung hạn trong việc 
củng cố, xây dựng mới, 
phát triển và thường xuyên 
tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật, 
kiến thức về phòng cháy 
chữa cháy cho lực lượng 
dân phòng. Xây dựng và tổ 
chức thực hiện tốt diễn tập 
phương án chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn 
cơ sở. 

Ba là, tăng cường 
đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, phương tiện kỹ 
thuật nghiệp vụ và đảm 
bảo chế độ, chính sách để 
khuyến khích, động viên 
lực lượng dân phòng tích 
cực tham gia phong trào 
toàn dân phòng cháy chữa 
cháy. Thực hiện có hiệu quả 
Thông tư số 56/2014/TT-
BCA ngày 12/11/2014 của 
Bộ Công an quy định về 
trang bị phương tiện phòng 
cháy chữa cháy cho lực 
lượng dân phòng, lực 
lượng phòng cháy chữa 
cháy cơ sở, lực lượng 
phòng cháy chữa cháy 
chuyên ngành. Lực lượng 
cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy cần chú ý làm tốt 
công tác tham mưu với ủy 
ban nhân dân cấp xã thực 
hiện tốt chế độ, chính sách 
cho lực lượng dân phòng 
khi tham gia các hoạt động 
phòng cháy chữa cháy trên 
địa bàn. 

Bốn là, thường xuyên 
làm tốt công tác sơ kết, 
tổng kết rút kinh nghiệm 
đối với hoạt động của lực 



 
 

“Phòng cháy, chữa cháy trách nhiệm của toàn dân”   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2018 16 

lượng dân phòng để không 
ngừng nâng cao hiệu quả 
hoạt động của lực lượng 
này. Cấp ủy và lãnh đạo 
các địa phương cần tổ 
chức sơ kết, tổng kết, đánh 
giá những ưu điểm, hạn 
chế trong công tác xây 
dựng lực lượng dân phòng 
tập trung vào những vấn 

đề như: Công tác huấn 
luyện, bồi dưỡng nghiệp 
vụ phòng cháy chữa cháy; 
việc thực hiện chế độ, 
chính sách; trang bị 
phương tiện chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ... từ đó 
đưa ra những định hướng 
xây dựng, phát triển lực 
lượng dân phòng đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ phòng 
cháy chữa cháy trong tình 
hình mới. 

 

Lê Đức Sang 
Mai Danh Giang 
Trường Đại học 

Phòng cháy chữa cháy 
(Tạp chí Giáo dục lý luận 

số 253/2016)

 

 
 

PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN 
 TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

  

Xã hội càng phát triển, phòng cháy, chữa cháy ngày càng quan trọng. Cảnh 
giác với “thủy, hỏa, đạo tặc” như cha ông ta tổng kết không hề xưa cũ. Để phong 
trào toàn dân tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu của tình 
hình mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ 
Công an trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, tạo ra cơ sở pháp lý 
quan trọng, nâng cao một bước hiệu lực quản lý Nhà nước, đồng thời thúc đẩy 
phong trào quần chúng phòng cháy, chữa cháy phát triển cả về chất và lượng. 
Ngày 29/6/2001, Quốc hội Khóa X đã thông qua Luật Phòng cháy và chữa cháy tại 
kỳ họp thứ chín. Đây là văn bản pháp lý cao nhất với những nguyên tắc mang tính 
khoa học, tính quần chúng cao, thể hiện vai trò to lớn của nhân dân trong công tác 
phòng cháy, chữa cháy. Luật cũng quy định lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày toàn 
dân phòng cháy, chữa cháy”. 

Từ khi có Luật Phòng cháy, chữa cháy, công tác tuyên truyền và xây dựng phong 
trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy đã được triển khai tích cực và đồng bộ. Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy cũng khẳng định vai trò, vị trí 
và tầm quan trọng của quần chúng tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy. Hiện có 
122 nghìn đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng với 1.441.355 đội viên làm 
nòng cốt, hàng năm, lực lượng này đã dập tắt hơn 50% tổng số vụ cháy xảy ra, hạn chế 
để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng 

Đã có nhiều phong trào phòng cháy, chữa cháy đi vào hoạt động có hiệu quả, trở 
thành những điển hình trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy như mô hình 
“Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “khu dân cư, cơ quan, 
doanh nghiệp, cơ sở an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “khu phố an toàn về an ninh trật tự 
và phòng cháy, chữa cháy”... Nhiều phong trào phòng cháy, chữa cháy xuất phát từ yêu 
cầu thực tế do người dân tự tổ chức, phát động, như: Phong trào tích nước chữa cháy tại 
các chợ, lập hòm thư tố giác tội phạm và người đốt rừng, phong trào vận động các hộ 
gia đình tự giải tỏa đất lấn chiếm làm đường cho xe chữa cháy, tự trang bị phương tiện 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ở các khu dân cư; phong trào còn lan tỏa rộng rãi đến 
các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với lực lượng 
phòng cháy, chữa cháy cơ sở hoạt động hiệu quả cao... 
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Thực tiễn đã xuất hiện những tấm gương sáng quên mình vì cộng đồng, như anh Vi 
Văn Nam ở Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thành Long, anh Võ Văn Quyền ở thành phố Hồ Chí 
Minh, anh Nguyễn Mạnh Tuấn ở Hải Phòng, tám em thiếu niên ở Sóc Trăng và gần đây 
là anh Hồ Sỹ Tường, Hạt phó Kiểm lâm Đức Thọ, Hà Tĩnh đã hy sinh do kiệt sức khi nỗ 
lực tham gia chữa cháy, cứu rừng. 

Những hành động quả cảm đó đã gây xúc động mạnh mẽ trong xã hội, trong quần 
chúng nhân dân, trở thành những điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân phòng 
cháy, chữa cháy. 

Tổ chức phong trào quần chúng phòng cháy, chữa cháy là một yêu cầu khách quan, 
phù hợp với nguyện vọng của nhân dân bởi công tác tự phòng, tự bảo vệ là yếu tố thuộc 
về bản năng con người. Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng yếu tố tự phát, manh mún nếu 
không được tổ chức tốt, không phát huy được sức mạnh tổng hợp. Nhiều phong trào mới 
hình thành thì hoạt động rất hiệu quả, nhưng lại không tồn tại lâu dài do thiếu kinh phí, 
không có quy chế hoạt động cụ thể. Việc tổ chức và duy trì hoạt động đối với lực lượng 
dân phòng còn nhiều khó khăn, chưa đúng theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa 
cháy. Ở một số cơ sở, việc tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ còn mang 
tính hình thức, đối phó với cơ quan quản lý phòng cháy, chữa cháy. 

Để phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy hoạt động có hiệu quả, cần có sự 
tham gia tích cực của toàn xã hội. Trước hết là làm chuyển biến về nhận thức cả về đầu 
tư phát triển, đào tạo, rèn luyện đội ngũ chuyên nghiệp bên cạnh giáo dục ý thức tự giác 
của nhân dân. Sau nữa là phát hiện và nhân rộng những mô hình tốt trong phong trào 
toàn dân phòng cháy, chữa cháy; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình 
trong công tác này... Chỉ có huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn 
dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, mới góp phần kiềm chế số vụ cháy và 
thiệt hại do cháy gây ra, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ sản xuất, góp 
phần phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 

                                                                                            Hữu Thắng 
                                                                        (nhandan.com.vn - Ngày 03/10/2014) 

 
 

 
 

  
  

 
Trích 

 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC  

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2017 
 

…Công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ, công tác “Dân vận khéo” và xây dựng phong trào “Toàn dân phòng 
cháy chữa cháy”  

- Kết quả công tác “Dân vận khéo”: Phòng PC66 đã phối hợp với công an các 
huyện, thành phố xây dựng và duy trì nhiều mô hình “Dân vận khéo” nhằm thúc đẩy 

SƠN LA TĂNG CƯỜNG 

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
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phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy’’ như: Mô hình xây dựng điển hình tiên 
tiến về phòng cháy chữa cháy; chấm điểm, phân loại đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, 
dân phòng; xây dựng mô hình điểm “Cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy”. Kết 
quả: Đã xây dựng 01 “Cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy” tại địa bàn phường 
Tô Hiệu, thành phố Sơn La; chấm điểm, xét, đề xuất công nhận 53 đơn vị điển hình tiên 
tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2017. 

- Kết quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”:  Tham 
mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo củng cố, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp, thành lập đoàn kiểm tra đánh giá công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ đối với Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
cấp huyện, xã, thị trấn, đồng thời thúc đẩy phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, 
tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng trong Tháng an toàn phòng cháy chữa 
cháy (tháng 10/2017) và ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (ngày 04/10/2017).  

- Kết quả công tác tuyên truyền:  

Phòng PC66 đã phối hợp với Phòng PX15 Công an tỉnh, công an các huyện, thành 
phố, báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh, ngành Văn hóa - Thông tin... 
phát được 238 lượt tin, bài phóng sự về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ, thực tập phương án chữa cháy phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ 
của các cơ sở,... ; đôn đốc các cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích về phòng 
cháy chữa cháy trong Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy và ngày toàn dân phòng 
cháy chữa cháy 642 cái; tổ chức tuyên truyền cổ động trên xe loa được 255 lượt. Tổ 
chức tuyên truyền miệng 35 buổi = 2.800 người tham gia.  

- Kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ:  

+ Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy 
chữa cháy cơ sở, dân phòng được 99 lớp = 4.925 người tham gia, cấp giấy huấn luyện 
nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 4.925 người. Công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ chiến sỹ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ đã được quan tâm duy trì thường xuyên đảm bảo theo đúng quy 
định của Cục C66 - Bộ Công an. 

- Tham dự Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ I - năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ. Kết 
quả: PC66 Công an tỉnh Sơn La đoạt giải nhì toàn đoàn (Giải nhì môn cứu nạn cứu hộ 
dưới nước; giải nhì môn chạy 100m vượt chướng ngại vật), được Cục C66 tặng giấy 
khen và Ban giám đốc tặng 4 giấy khen cho 3 đồng chí tham gia hội thi đạt kết quả cao. 

Công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy; xử lý vi phạm 
hành chính và thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy 

- Đã tổ chức kiểm tra và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn 
công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức kiểm tra an toàn phòng 

cháy chữa cháy và huy động lực lượng bảo vệ: (1) Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; 
(2) Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 của Công an tỉnh 
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Sơn La; (3) Các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 
2021; (4) Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017; (5) Năm đoàn kết hữu nghị 

Việt Nam - Lào 2017 và các hoạt động bên lề; (6) Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La; 
(7) Lễ khánh thành Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào, bảo vệ tuyệt đối an 
toàn các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và 

làm việc tại Sơn La cũng như các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các dịp diễn ra Lễ hội văn hóa 

trên địa bàn tỉnh. 

 - Tiến hành 1.342 lượt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, lập 1.342 biên bản 
kiểm tra, 14 biên bản vi phạm, xử lý hành chính 14 trường hợp phạt tiền, thu nộp ngân 

sách Nhà nước 16.65 triệu đồng (vượt 138.75% so với chỉ tiêu công an tỉnh giao). Tổ 
chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho 745 cơ sở. Tiếp nhận và 

tiến hành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy cho 267 hồ sơ công trình xây 
dựng; tổ chức nghiệm thu các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cho 96 công trình 
xây dựng; khảo sát địa điểm xây dựng các công trình nguy hiểm về cháy, nổ cho 48 

công trình; Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cho 53 phương tiện. Hướng 
dẫn cơ sở: Xây dựng mới 150 phương án chữa cháy, 129 phương án cứu nạn cứu hộ; tự 

tổ chức thực tập 205 phương án chữa cháy, 110 phương án cứu nạn cứu hộ. 

 - Công tác kiểm tra chuyên đề: 

 + Kiểm tra chuyên đề phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 tại huyện Mộc Châu, 
Vân Hồ, Yên Châu, lập 03 biên bản kiểm tra. 

 + Kiểm tra chuyên đề điện tại 12 huyện, thành phố lập 52 biên bản kiểm tra. 

 + Tham gia đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 

hộ tỉnh tiến hành kiểm tra Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các 
địa bàn: Thành phố Sơn La, Ủy ban nhân dân phường Tô Hiệu - thành phố Sơn La, Yên 
Châu, Vân Hồ và cơ sở kinh doanh ô tô KIA Hà Hường - Phường Chiềng Sinh lập 05 

biên bản kiểm tra. 

 + Chuyên đề an toàn phòng cháy chữa cháy đối với trụ sở làm việc của công an 

toàn tỉnh. 

 Công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ 

 - Lập mới và đăng ký 28 hồ sơ điều tra cơ bản (vượt 186.6% so với chỉ tiêu công 
an tỉnh giao). Xây dựng 21 Hồ sơ Cộng tác viên bí mật (vượt 210% so với chỉ tiêu công 

an tỉnh giao). 

Công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, lập, thực tập phương 

án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn 

- Duy trì tốt công tác thường trực chiến đấu 24/24h, đảm bảo về lực lượng và 
phương tiện sẵn sàng cơ động nhanh trong mọi tình huống khi có cháy xảy ra, tổ chức 

báo động kiểm tra quân số, duy trì kiểm tra giường ngủ sau 23 giờ hàng ngày, đảm bảo 
100% quân số thường trực có mặt đủ. 

- Tiếp nhận 54 tin báo cháy, xuất 32 lượt xe với 205 lượt cán bộ, chiến sỹ đi chữa 
cháy 14 vụ; tiếp nhận 09 tin báo sự cố, tai nạn cần cứu nạn cứu hộ, xuất 137 lượt xe, 03 
lượt xuồng, cano với 699 lượt cán bộ, chiến sỹ đi cứu nạn cứu hộ 05 vụ. 
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- Lập mới 82 phương án chữa cháy, 73 phương án cứu nạn cứu hộ của lực lượng 
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập 27 phương án chữa cháy, 24 phương án 
cứu nạn cứu hộ, xuất 54 lượt xe với 367 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tại 27 cơ sở. Phối 
hợp với Công an huyện Mai Sơn, các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức luyện tập, 
diễn tập phương án chữa cháy lớn có sự tham gia của nhiều lực lượng cấp huyện tại Nhà 
máy Mía đường Sơn La. 

- Duy trì tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 6h/tuần cho lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp; vệ sinh các bến, bể nước chữa cháy; bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ 
các xe, máy bơm chữa cháy.  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo chỉ đạo của C66 - Bộ Công an; 
đáp ứng yêu cầu nâng cao khả năng chỉ huy chữa cháy, lái xe an toàn, sử dụng thành 
thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chiến sỹ chữa cháy nắm 
vững chức trách, nhiệm vụ, quy trình khi tham gia chữa cháy.  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo chỉ đạo của C66 - Bộ Công an; 
đáp ứng yêu cầu nâng cao khả năng chỉ huy chữa cháy, lái xe an toàn, sử dụng thành 
thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị; chiến sỹ chữa 
cháy nắm vững chức trách nhiệm vụ, quy trình và chức năng, nhiệm vụ khi tham gia 
chữa cháy. Kết quả huấn luyện đối với cán bộ tiểu đội, chiến sỹ chữa cháy và lái xe chữa 
cháy đạt 425 giờ/người, cán bộ đội 230 giờ/người. 

Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trên địa bàn huyện 
Mường La và Công trình Thủy điện Sơn La 

- Hướng dẫn Công an huyện Mường La triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo 
an toàn phòng, chống cháy, nổ, trên địa bàn huyện Mường La và Công trình Thủy điện 
Sơn La. 

- Phối hợp với Công ty Thủy điện Sơn La diễn tập phương án chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Sơn La. 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy 
chữa cháy trên địa bàn huyện Mường La.  

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công ty Thủy điện Sơn La kịp thời khắc phục 
những tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá 
trình nhà máy hoạt động. Tổ chức thực tập phương án xử lý sự cố cháy, nổ lớn, phức tạp 
có sự phối hợp, tham gia của nhiều lực lượng… 

Nhận xét, đánh giá 

Những mặt đạt được 

Năm 2017, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an 
tỉnh Sơn La đã tích cực, chủ động tham mưu, hướng dẫn các cấp, các ngành, các cơ 
quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp về công tác phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 
toàn diện về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp chặt 
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chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và 
xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy; công 
tác kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng 
cháy chữa cháy; qua đó đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các 
cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong việc tổ chức triển 
khai và thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần 
không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại địa 
phương, hạn chế được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, đặc biệt là không để xảy ra 
cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.  

Tồn tại, hạn chế 

 - Một số ngành, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở còn xem nhẹ trách nhiệm của 
mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc triển khai thực 
hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa nghiêm dẫn đến 
nhiều đơn vị, cơ sở còn chưa đáp ứng được các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ. 

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn còn có những mặt hạn chế, chưa được thường 
xuyên, liên tục, đặc biệt là việc tuyên truyền kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao còn ít, chủ 
yếu mới tập trung vào mùa hanh khô gió lào, mùa đốt nương làm rẫy, ngày lễ, ngày tết 
và các địa bàn như thành phố, thị trấn. 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Ban chỉ đạo phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018. 

Triển khai thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu 
hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

Thành lập tổ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Sông Mã. 

Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy 
(Tháng 10/2018), ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (Ngày 04/10/2018) và tiếp tục 
hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 
nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên 
truyền phổ biến kiến thức, pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tập trung 
cao điểm trong dịp mùa hanh khô, gió Lào, mùa mưa lũ, lễ tết, các vùng nông thôn, 
vùng sâu vùng xa, vùng có nhận  thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ còn thấp. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, dân phòng, trong đó tập trung 
huấn luyện công tác cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ cơ sở, dân phòng. 

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an toàn 
tỉnh tiến hành sơ kết công tác phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy giữa công an 
tỉnh và công an các huyện, thành phố năm 2017. Rà soát phân loại, phân cấp quản lý cơ 
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sở về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018. Xây dựng, nhân điển hình 
tiên tiến về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018 và hoàn chỉnh hồ sơ xét 
công nhận cho các tập thể và cá nhân đạt điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ. 

Tăng cường cán bộ nghiệp vụ xuống địa bàn, cơ sở tiến hành kiểm tra, hướng dẫn 
và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường 
các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy 
theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động điều tra, làm rõ nguyên nhân 
các vụ cháy, nổ. 

Tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy Công trình 
Thủy điện Sơn La và các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh. 

Phối hợp với Phòng PV11, PV27 và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ban 
Giám đốc tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ đối với công an 12 huyện, thành phố. 

Duy trì tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy chữa cháy; thường trực cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng 
nguy hiểm cháy nổ vào ngày thứ 7, làm thêm ngoài giờ tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ 
chức và cá nhân giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Tổ 
chức triển khai đưa 14 bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy ra hoạt 
động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác thường trực 24/24 giờ trong ngày, chuẩn bị tốt về lực lượng, 
phương tiện, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng tổ chức chữa cháy, cứu 
nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. 

Tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại theo chỉ đạo của Bộ Công an. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06 
của Đảng ủy Công an tỉnh, Đề án số 16; Quyết định số 26 và Kế hoạch số 36 của Công 
an tỉnh về Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an 
Sơn La trong tình hình mới; kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào 
mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáu điều dạy công an nhân dân (11/3/1948 
- 11/3/2018) và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 
- 11/6/2018). 

 

                                                                     Công an tỉnh Sơn La 
                                  Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
                                               (Báo cáo số: 352/BC-PC66 - Ngày 18/11/2017)  
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 
 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-
BCA-V11 ngày 10/4/2018 của Bộ Công 
an về việc tăng cường công tác phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Ngày 29/5/2018 Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân ban hành Công văn số 
1764/UBND-NC về việc tăng cường công 
tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ năm 2018, nhằm tiếp tục tổ chức triển 
khai thực hiện nghiêm túc: Chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 
2310/VPCP-NC ngày 13/3/2018 của Văn 
phòng Chính phủ về kết quả sơ kết 02 
năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về 
phòng cháy, chữa cháy, ngày 20/3/2018 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 
10/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu các cơ quan truyền thông của địa 
phương và Trung ương đóng trên địa bàn 
tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức pháp luật về phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nội dung 
tập trung phổ biến các văn bản pháp luật 
của Đảng, Nhà nước quy định về phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng 
dẫn các giải pháp, biện pháp đảm bảo an 
toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai 
nạn, sự cố xảy ra đối với các cơ sở tập 
trung đông người (khu dân cư, chợ, trung 
tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn…); 
các cơ sở tại khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, các cơ sở bảo quản, kinh doanh 
xăng dầu, LPG, vật liệu nổ công nghiệp… 

tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Kịp thời 
đưa tin, bài tuyên truyền những hoạt động, 
thành tích, chiến công xuất sắc trong 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 
gương người tốt, việc tốt, những tấm 
gương cán bộ, chiến sỹ dũng cảm, tận tụy, 
tinh thần sẵn sàng hy sinh trên mặt trận 
chống giặc lửa để cứu người, cứu tài sản 
của nhân dân; kịp thời hướng dư luận, 
phản bác những luận điệu xuyên tạc, phá 
hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản 
động và phần tử xấu nhằm xây dựng, củng 
cố hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công 
an trong lòng người dân. 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong 
trào toàn dân tham gia công tác phòng 
cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn 
tại chỗ”; gắn với xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối 
hợp với các cơ quan truyền thông tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ 
năng, biện pháp thoát nạn cho nhân dân. 
Thường xuyên rà soát về phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cần bảo 
đảm điều kiện về giao thông, nguồn nước 
phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu 
hộ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 
công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công 
tác phòng cháy, chữa cháy tại Công điện 
số 359/CĐ-TTg ngày 23/3/2018; Sở Giáo 
dục và Đào tạo, các trường đại học, cao 
đẳng, dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh chủ 
trì, phối hợp với công an tỉnh chuẩn bị các 
nội dung tài liệu và kiến thức, kỹ năng 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
đưa vào các chương trình học tập, hoạt 
động ngoại khóa trong nhà trường và các 
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cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, 
ngành học. Phối hợp với các cơ quan chức 
năng tổ chức điều tra, kết luận nguyên 
nhân các vụ cháy, nổ, làm rõ trách nhiệm 
của chủ cơ sở và các đơn vị, cá nhân liên 
quan trong trường hợp để xảy ra cháy, nổ 
gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với những 
vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần 
kiên quyết xử lý nghiêm, tiến hành các 
biện pháp tố tụng, sớm đưa ra xét xử để 
giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung, kịp 
thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt 
động chống phá, gây rối của các thế lực 
thù địch, phản động, các tổ chức khủng bố 
quốc tế… Chú trọng tham mưu, giải quyết 
dứt điểm tình hình xảy ra ngay tại cơ sở, 
không để xảy ra khủng bố, phá hoại, lợi 
dụng tình hình cháy, nổ kích động tập 
trung đông người, gây rối, gây mất an 
ninh, trật tự; 

Tổ chức lực lượng, phương tiện 
thường trực chiến đấu, sẵn sàng xuất xe đi 
chữa cháy nhằm ngăn chặn, kiềm chế tình 
hình cháy, nổ, tổ chức kiểm tra, rà soát 
những địa bàn, cơ sở tập trung đông người 

(nhà cao tầng, khu dân cư, chợ, trung tâm 
thương mại, nhà hàng, khách sạn…); các 
cơ sở tại khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp có sử dụng chất lỏng, nguyên vật 
liệu dễ cháy, nổ. Thống kê, báo cáo về 
Cục C66 Bộ Công an những cơ sở tập 
trung đông người (chợ, trung tâm thương 
mại, nhà cao tầng…) vi phạm quy định về 
phòng cháy chữa cháy (nếu có); 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây 
dựng kế hoạch phân công lực lượng cụ 
thể, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, 
hậu cần sẵn sàng chữa cháy, cứu hộ cứu 
nạn, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công 
tác, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực 
chiến, chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm 
thông tin xuyên suốt, kịp thời. Trên cơ sở 
đó Ủy ban nhân dân tỉnh mở đợt cao điểm 
bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy 
trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 
01/6/2018 đến hết ngày 30/6/2018. 

 

Ánh Nguyệt 
(sonla.gov.vn - Ngày 07/6/2018)

 

 
 

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG  

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 
 

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy 
và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, cấp ủy, chính quyền, tổ 
chức đoàn thể các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Ngày 25/11/2015, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 03 về việc triển khai thực hiện 
Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư; trong đó, giao Đảng ủy Công an tỉnh là đơn vị chủ 
trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan 
hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Ngày 10/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra 
Quyết định số 3125/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 
của Chính phủ trên các nội dung, như: Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 
các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức đối với công tác phòng cháy, chữa 
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cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 
giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung xây dựng 
phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng 
cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; nâng cao hiệu quả công tác 
cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; xây dựng lực lượng cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện 
đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ. Chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương 
đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, các 
gia đình và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa 
cháy trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Thành lập 12 đoàn kiểm tra tiến 
hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy, nổ; công tác quản 
lý, sử dụng bảo quản vật liệu nổ công nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp; công tác an 
toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở đặc thù, như: Cơ sở kinh doanh karaoke, 
chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa 
lỏng,... có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao, nhất là trong tháng cao điểm về an toàn 
phòng cháy, chữa cháy và dịp mùa hanh khô, mùa lễ hội. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy xây 
dựng, củng cố phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ 
gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia. 

Trong 2 năm (2015 - 2016), trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng mới được 382 đội 
phòng cháy, chữa cháy cơ sở và 1.088 đội dân phòng và duy trì hoạt động thường xuyên 
với tổng số hơn 15.000 đội viên làm nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại 
các cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng 
kiến thức nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 946 lượt đơn vị, cơ 
sở với 21.612 lượt người tham gia; xây dựng và nhân rộng 257 tập thể và 200 cá nhân 
được công nhận điển hình tiên tiến về công tác phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức 2 hội 
thao, 3 đợt diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lớn có huy động nhiều lực 
lượng, phương tiện tham gia. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ Công an tỉnh hướng dẫn, xây dựng được 150 phương án chữa cháy và hơn 80 
phương án cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thực tập 32 phương án chữa cháy đối với các cơ sở 
trọng điểm, có sự tham gia của nhiều lực lượng tại các huyện, thành phố. Từ 25/6/2015 
đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 63 vụ cháy và 10 vụ cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã trực tiếp cứu chữa 42 vụ 
cháy, 10 vụ cứu nạn, cứu hộ, xuất 75 lượt xe tham gia chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. 
Các vụ việc đều được xử lý chính xác, tổ chức cứu chữa đạt hiệu quả; các phương tiện 
chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hoạt động tốt, không có sự cố hỏng hóc, trục trặc; việc áp 
dụng các kỹ, chiến thuật chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn phù hợp, đem lại hiệu quả cao. 
Qua đó, đã bảo vệ được số lượng lớn tài sản, hàng hóa của tập thể, cá nhân và tính mạng 
của nhân dân. Nhiều vụ việc, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu 
hộ Công an tỉnh được các cấp chính quyền, lãnh đạo các đơn vị, cơ sở và nhân dân khen 
ngợi. 

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ của toàn dân, cấp ủy, chính 
quyền, tổ chức đoàn thể các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến 
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thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp về phòng chống cháy nổ để 
nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh 
sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bản lĩnh, giỏi 
nghiệp vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, 
nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong 
mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

 

(baosonla.org.vn - Ngày 4/10/2017) 
 

 
 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
 

Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Sơn 

La năm 2015, ngày 07/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị 
số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 

2015. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các chủ rừng tập 
trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xã, 

bản tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa 
phương, kiểm soát nguy cơ cháy rừng; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là vào thời điểm nhân dân phát 
dọn thực bì, đốt nương làm rẫy; kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, rà 
soát, bổ sung, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại 

chỗ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp xử lý thực bì, 
làm giảm vật liệu cháy ở khu vực rừng trồng, làm mới, tu sửa đường băng cản lửa ở diện 

tích rừng có nguy cơ cháy cao; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt thời gian 
nắng nóng, khô hanh… 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm 
tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh giai đoạn 
2011 - 2020, chính quyền địa phương thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

năm 2015; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; có kế hoạch huy động lực 
lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng cấp tỉnh để sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy 

rừng khi có yêu cầu; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân và chủ 

rừng thực hiện tốt quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra xử lý nghiêm 
những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy 
rừng, thực hiện tốt công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng… 
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Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng 
cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, 
phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng. Trực tiếp quản 
lý, chỉ huy lực lượng công an các cấp sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng. Chủ động phối 
hợp cơ quan kiểm lâm và các ngành chức năng đấu tranh, điều tra và xử lý các đối tượng 
vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 
2011- 2020: Chủ trì, cùng các thành viên trong ban chỉ đạo thường xuyên tổ chức, thành 
lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, địa phương và chủ 
rừng về công tác triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; xác định 
các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở từng địa phương… 

Các cơ quan thông tin đại chúng: Gia tăng thời lượng phát sóng đưa tin về dự báo, 
cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và chính quyền 
các cấp chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả 
cao nhất; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về 
bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 

                                                                                                  Như Thủy 
                                                                                (sonla.gov.vn - Ngày 02/4/2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NGĂN CHẶN, XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM  
QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

 

Sự gia tăng các vụ 
cháy nổ trong các năm 
gần đây cho thấy hỏa 
hoạn đã và đang tiếp tục 
là nguy cơ đe dọa tính 
mạng và tài sản của 
người dân. Thực tiễn đời 
sống cho thấy, chỉ có sự 
thay đổi trong nhận thức 
của người dân cùng với 
sự vào cuộc tích cực, kiên 
quyết của cơ quan chức 
năng mới có thể ngăn 

chặn, giảm bớt hỏa 
hoạn… 

Theo thống kê của 
Cục Cảnh sát Phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ, năm 2016 cả nước có 
hơn 3.000 vụ cháy, tăng 
214 vụ (7,7%) so với năm 
2015. Hậu quả các vụ hỏa 
hoạn khiến 98 người chết, 
180 người bị thương, thiệt 
hại về tài sản ước tính hơn 
1.240 tỷ đồng. Tới năm 
2017, chỉ trong sáu tháng 

đầu năm, tại thành phố Hồ 
Chí Minh đã có 666 sự cố 
liên quan cháy nổ, làm 20 
người chết, 30 người bị 
thương, thiệt hại về tài sản 
khoảng 43 tỷ đồng. Tại Hà 
Nội, theo số liệu báo cáo 
của Cảnh sát Phòng cháy 
và chữa cháy thành phố, 
chỉ tính riêng trong tháng 
7/2017, đã xảy ra 58 vụ 
cháy, trong đó đáng chú ý 
là hai vụ cháy lớn gây thiệt 
hại nghiêm trọng về người 

CÁC BIỆN PHÁP 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
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và tài sản. Nguy cơ cháy 
nổ vẫn đang hiện hữu 
trong cuộc sống hàng 
ngày, đặc biệt là tại các 
khu đô thị lớn, đe dọa sự 
an toàn của người dân, cho 
nên nếu không giải quyết 
kịp thời, có hiệu quả thì 
hậu quả xảy ra sẽ rất khó 
lường. 

Qua hàng loạt vụ hỏa 
hoạn xảy ra thời gian qua, 
có thể thấy địa bàn cháy 
nổ tập trung chủ yếu ở khu 
vực nhà dân, nhà liền kề 
(chiếm tỷ lệ 42,9%). Ðặc 
biệt, nguy cơ cháy nổ xuất 
phát từ khu vực nhà dân có 
kết hợp với kinh doanh là 
đáng lo ngại nhất. Một thí 
dụ tiêu biểu là: Tại thành 
phố Hồ Chí Minh hiện có 
hơn 1.800 cơ sở kinh 
doanh, tái chế phế liệu 
nằm xen lẫn khu dân cư 
sinh sống, đặc biệt những 
xưởng tái chế phế liệu, 
sang chiết ga, sửa chữa đồ 
điện tử,... có thể cháy nổ 
bất cứ lúc nào bởi tập 
trung nhiều hóa chất và vật 
liệu dễ bắt lửa. Ðiều đáng 
nói là những cơ sở này 
ngang nhiên tồn tại ở các 
khu dân cư trong suốt thời 
gian dài, song không hề có 
giấy phép, không bảo đảm 
điều kiện phòng cháy chữa 
cháy. Những trường hợp bị 
phát hiện, xử lý trên thực 
tế dường như mới ở mức 
độ khiêm tốn, và hình thức 
xử phạt chủ yếu là nhắc 

nhở, xử phạt hành chính 
cho nên không đủ sức răn 
đe, vì thế những “quả bom 
nổ chậm” này vẫn… bình 
chân giữa các khu dân cư. 

Dù đã hơn một năm 
trôi qua nhưng vụ nổ kinh 
hoàng xảy ra ở một cửa 
hàng thu mua phế liệu tại 
khu đô thị Văn Phú (Hà 
Ðông, Hà Nội) hồi tháng 
3/2016 vẫn ám ảnh nhiều 
người: 94 căn nhà bị hư 
hỏng, 4 người chết, nhiều 
người bị thương, đời sống 
của người dân trên địa bàn 
bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng. Nhưng từ đó đến 
nay, các vụ cháy nổ vẫn 
liên tiếp xảy ra. Mới đây 
nhất, vụ cháy nổ ngày 29/7 
tại xưởng sản xuất bánh 
kẹo ven quốc lộ 32, xã 
Ðức Thượng (Hoài Ðức, 
Hà Nội) khiến 8 người 
chết, 2 người bị thương. 
Trước mức độ nghiêm 
trọng của sự việc, tối cùng 
ngày, Văn phòng Chính 
phủ đã có văn bản truyền 
đạt ý kiến của Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà 
Nội phối hợp với Bộ Công 
an sớm điều tra nguyên 
nhân vụ việc để báo cáo 
kết quả lên Thủ tướng. 
Ðáng quan ngại là hiện 
nay tại các đô thị lớn, nguy 
cơ cháy nổ có chiều hướng 
gia tăng ở các tòa cao ốc, 
đặc biệt là các chung cư 
cao tầng. Năm 2016, thống 

kê tại thành phố Hồ Chí 
Minh cho thấy: Với tổng 
số 682 chung cư hiện có 
trên toàn thành phố thì tỷ 
lệ chung cư chưa bảo đảm 
an toàn phòng cháy chữa 
cháy chiếm đến 46,4%. 
Tại Hà Nội, thông báo mới 
đây của Cảnh sát Phòng 
cháy chữa cháy thành phố 
cho biết, tính đến ngày 
31/7, trong tổng số 759 
công trình nhà chung cư 
cao tầng trên địa bàn Hà 
Nội có 79 công trình vi 
phạm về phòng cháy chữa 
cháy, trong đó mới chỉ có 
14 công trình đã khắc phục 
các bất cập. Vi phạm tràn 
lan và có thể bắt gặp từ 
khu chung cư cao cấp tới 
khu chung cư bình dân và 
tái định cư. Cá biệt, có một 
tập đoàn xây dựng “sở 
hữu” tới 11 trong số 61 
công trình vi phạm. Ðiều 
khiến dư luận lo ngại là 
tình trạng “đi tắt” trong 
quá trình xây dựng, coi 
nhẹ quy định về phòng 
cháy chữa cháy ở các công 
trình cao tầng đang diễn ra 
ngày càng phổ biến. Hàng 
năm, thậm chí hàng quý, 
con số thống kê công trình 
vi phạm về phòng cháy 
chữa cháy vẫn được công 
bố. Danh tính nhiều công 
trình được công khai trên 
báo chí, song sai phạm vẫn 
ngang nhiên diễn ra. Tình 
trạng chung cư chưa được 
nghiệm thu về an toàn 
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phòng cháy chữa cháy 
nhưng chủ đầu tư vẫn cho 
các hộ dân vào ở không 
còn là chuyện lạ. Thậm chí 
có một số chung cư, dù 
dân cư đã về ở đông đúc 
trong một thời gian dài 
nhưng vấn đề phòng cháy 
chữa cháy không được 
quan tâm, hay chỉ làm đối 
phó, dẫn đến tình trạng: 
Có hệ thống phòng cháy 
chữa cháy nhưng không 
thể vận hành, thiết bị 
phòng cháy chữa cháy 
xuống cấp, không đầy đủ... 
Việc tập huấn phòng cháy 
chữa cháy tại các cao ốc 
và khu chung cư mang tính 
hình thức, qua loa cho nên 
khi có sự cố xảy ra thì lúng 
túng, đổ lỗi cho nhau. Dù 
công tác tuyên truyền về 
phòng cháy chữa cháy vẫn 
được thực hiện trên các 
phương tiện thông tin đại 
chúng và tại các khu đông 
dân cư, song hiệu quả còn 
hạn chế, người dân vẫn 
còn ỷ lại, chủ quan, coi 
thường... 

Pháp luật hiện hành 
quy định rất cụ thể về 
nguyên tắc, thủ tục xây 
dựng các công trình nhà 
cao tầng, theo đó điều kiện 
nhằm bảo đảm an toàn 
phòng cháy chữa cháy là 
một nội dung không thể 
thiếu trong hồ sơ thiết kế, 
thi công và phải được cơ 
quan chức năng phê duyệt. 
Ðến khi hoàn thành, các 

hạng mục phòng cháy 
chữa cháy của công trình 
như: Hệ thống báo cháy, 
hệ thống chữa cháy, lối 
thoát hiểm,... phải được 
kiểm tra, nghiệm thu. Vấn 
đề đặt ra là tại sao nhiều 
công trình vẫn ngang 
nhiên vi phạm, như: 
Không thực hiện đúng như 
hồ sơ thiết kế, bớt xén 
trang thiết bị phòng cháy 
chữa cháy nhằm tiết giảm 
chi phí, chưa được nghiệm 
thu,... vẫn được đưa vào sử 
dụng? Ðây rõ ràng là sự 
coi thường pháp luật, coi 
thường tính mạng người 
dân, trực tiếp làm tăng 
nguy cơ cháy nổ tại các 
tòa nhà cao tầng, đe dọa 
đến an toàn, đời sống dân 
cư, gây tâm lý hoang mang 
trong cộng đồng. Một số 
sự cố hỏa hoạn tại các khu 
chung cư xảy ra thời gian 
qua như vụ cháy ở chung 
cư Capital Garden (Hà 
Nội) ngày 31/5 dù không 
gây thiệt hại về người song 
đã khiến hàng trăm cư dân 
sinh sống tại đây và khu 
vực lân cận rơi vào tình 
trạng hoảng loạn. 

Ðể chấn chỉnh, thời 
gian qua tại Hà Nội, việc 
xử lý các công trình vi 
phạm quy định về phòng 
cháy chữa cháy được siết 
chặt hơn. Mới đây, Cảnh 
sát Phòng cháy chữa cháy 
Hà Nội đã ban hành quyết 
định tạm đình chỉ hoạt 

động từ ngày 12/5 đến 
ngày 9/6/2017 đối với 
chung cư BMM ở Xa La 
(Hà Ðông) do chưa bảo 
đảm yêu cầu an toàn về 
phòng cháy chữa cháy 
nhưng đã đưa công trình 
vào hoạt động; tham mưu 
để Ủy ban nhân dân quận 
Tây Hồ ban hành quyết 
định tạm đình chỉ, đình chỉ 
hoạt động đối với dự án 
tòa nhà 25 tầng Golden 
West (Thanh Xuân) theo 
quy định tại Ðiều 19, Nghị 
định số 79/2014/NÐ-CP 
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 
do không bảo đảm an toàn 
phòng cháy chữa cháy và 
dù đã được cơ quan chức 
năng nhắc nhở song chủ 
đầu tư vẫn bàn giao nhà 
cho khách hàng vào ở. 
Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy Hà Nội cũng cho 
biết, sẽ tiếp tục phối hợp 
với các cơ quan liên quan 
để kiên quyết xử lý và có 
biện pháp mạnh hơn nhằm 
khắc phục hoàn toàn các 
lỗi vi phạm về phòng cháy 
chữa cháy, trường hợp chủ 
đầu tư cố tình không chấp 
hành thì sẽ xem xét đề 
xuất chuyển cơ quan điều 
tra xử lý hình sự. Không 
chỉ có lực lượng phòng 
cháy chữa cháy vào cuộc 



 
 

“Phòng cháy, chữa cháy trách nhiệm của toàn dân”   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2018 30 

rốt ráo để ngăn chặn, xử lý 
kịp thời những sai phạm 
trong công tác phòng cháy 
chữa cháy, mới đây, theo 
yêu cầu của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội từ 
ngày 1/7/2017 Sở Quy 
hoạch Kiến trúc, Sở Tài 
nguyên và Môi trường sẽ 
không giới thiệu địa điểm 
cấp đất, giao đất, cho thuê 
đất đối với các đơn vị đang 
là chủ đầu tư công trình 
nhà chung cư cao tầng vi 
phạm quy định về phòng 
cháy chữa cháy nhưng vẫn 
chưa khắc phục. Bên cạnh 
đó, những công trình đang 
thi công hay trong giai 
đoạn hoàn thiện mà có vi 
phạm về phòng cháy chữa 
cháy, thành phố Hà Nội 
cũng sẽ kiên quyết không 
cấp điện, không cấp nước. 
Ðây được coi là những 
biện pháp cần thiết, kịp 
thời, đủ sức răn đe với các 
chủ đầu tư đang vi phạm 
các nguyên tắc bảo đảm an 
toàn phòng cháy chữa 
cháy trên địa bàn thành 
phố. 

Tại nhiều địa phương, 
công tác phòng cháy chữa 
cháy cũng được cơ quan 
chức năng và các cấp 
chính quyền quan tâm. 
Bước sang năm 2017, 
Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy thành phố Hồ Chí 
Minh đã tiến hành nhiều 
hoạt động kiểm tra, giám 
sát việc thực thi quy tắc 

bảo đảm an toàn phòng 
cháy chữa cháy trên toàn 
thành phố như: Kiểm tra, 
ngăn chặn việc sang chiết 
ga trái phép; kiểm tra an 
toàn phòng cháy chữa 
cháy chuyên đề nhà trọ, 
nhà ngăn phòng cho thuê 
trên địa bàn quận 7; xử 
phạt cơ sở vi phạm bố trí, 
sắp xếp vật tư, hàng hóa, 
cản trở lối thoát nạn tại 
chợ Củ Chi,... Ở Bình 
Dương, sáu tháng đầu năm 
2017, Cảnh sát Phòng 
cháy chữa cháy tỉnh đã 
kiểm tra về an toàn phòng 
cháy chữa cháy đối với 
6.389 lượt cơ sở, lập 6.389 
lượt biên bản kiểm tra, 
kiến nghị xử lý 23.734 
thiếu sót về an toàn phòng 
cháy chữa cháy; phối hợp 
với các ngành tổ chức 
kiểm tra liên ngành đối với 
99 cơ sở, kiến nghị xử lý 
654 thiếu sót về an toàn 
phòng cháy chữa cháy; tổ 
chức thanh tra chuyên 
ngành về phòng cháy chữa 
cháy đối với 20 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trong các 
khu dân cư trên địa bàn 
tỉnh. Người dân tin tưởng 
rằng các biện pháp cứng 
rắn như trên từ các cơ 
quan chức năng sẽ giúp 
ngăn chặn hiệu quả những 
sai phạm trong công tác 
phòng cháy chữa cháy. 

Tính mạng con người 
là vô giá. Những tai nạn 
thương tâm do cháy, nổ 

hẳn sẽ giảm nhiều, thậm 
chí có thể ngăn chặn nếu 
các nguyên tắc an toàn về 
phòng cháy chữa cháy 
được bảo đảm. Chỉ một 
chút bất cẩn trong sử dụng 
điện, chỉ một tia lửa phát 
ra trong quá trình hàn xì, 
một sơ suất trong khi sang 
chiết ga,... gây ra thiệt hại 
lớn, thì mọi hối tiếc đều đã 
quá muộn. Vì thế, công tác 
phòng cháy chữa cháy 
phải được chú trọng hơn 
bao giờ hết. Và cần thấy 
rằng, cùng với sự vào cuộc 
của cơ quan chức năng 
trong việc tăng cường hệ 
thống giám sát, xử lý 
nghiêm sai phạm về phòng 
cháy chữa cháy, công tác 
duyệt quy hoạch các công 
trình xây dựng cần tính 
đến phương án đường vào 
cho xe chữa cháy phòng 
khi xảy ra sự cố,... và cũng 
rất cần ý thức tự giác của 
mỗi người dân. Người dân 
cần phải nâng cao kiến 
thức và trách nhiệm về 
phòng cháy chữa cháy, 
kiên quyết nói không với 
những công trình nhà ở 
không bảo đảm quy tắc an 
toàn phòng cháy chữa 
cháy. 

 

Đông Thành 
(nhandan.com.vn 
 Ngày 10/8/2017)
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PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN DÂN 
  

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy 
định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một 
trong những pháp lệnh được ban hành sớm nhất của Nhà nước, đã nói lên tầm 
quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đó các phong trào phòng cháy 
chữa cháy đã được triển khai thực hiện, mà kết quả đã góp phần không nhỏ vào 
việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và xã hội. 

Để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối 
với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ 
tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh chính trị 
và trật tự toàn xã hội. Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 9, đã thông qua Luật Phòng cháy 
chữa cháy và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001, trong đó quy định rất rõ phòng 
cháy chữa cháy là tránh nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên 
lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Phòng cháy chữa cháy quy định lấy 
ngày 04/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”. 

Quốc hội Khóa XIII ban hành Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy. Sau khi luật có hiệu lực, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 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 Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình cháy, nổ trên 
phạm vi cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ cháy 
và thiệt hại do cháy gây ra. Theo thống kê của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành 
phố Hồ Chí Minh, 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 775 vụ cháy, 
làm chết 10 người, bị thương 27 người, thiệt hại về tài sản trị giá 59,70 tỷ đồng. Đối 
tượng xảy ra cháy nhiều nhất là nhà dân. Để khuyến cáo và phòng ngừa, giảm tải thấp 
nhất các vụ cháy xảy ra tại nhà dân, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ 
Chí Minh đưa ra các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn cụ thể như sau: 

Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn đối với nhà ở: 

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phòng trọ, chủ hộ và các 
thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây: 

1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, 
dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy trong nhà ở, trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ 
dự trữ với số lượng ít nhất và đảm bảo các biện pháp an toàn. 

2. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng, dầu, chất lỏng… dễ cháy để 
trong nhà ở, phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt. Thiết bị chứa, dẫn 
xăng, dầu... phải kín. 

3. Phải lắp thiết bị tự ngắt (Aptomat) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng 
và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, khắc phục các hư hỏng có nguy cơ dẫn đến 
chạm chập, cháy nổ. Các dây dẫn có vỏ cách điện bị lão hóa, rạn nứt phải được thay thế, 
các mối nối trên dây dẫn phải đấu nối đúng kỹ thuật. Không để hàng hóa dễ cháy gần 
bóng đèn sợi đốt, bảng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn neon. 
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4. Khi sử dụng bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người 
già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 

5. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật 
không cháy, cách xa vật dễ cháy. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh 
cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 

6. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp gas 
phải có các biện pháp an toàn, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas, khi 
đun phải có người trông coi. 

7. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ 
cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. 

8. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã nắp thì phải 
có cửa thoát nạn theo quy định, chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, 
thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 

9. Thực hiện việc bảo quản, sắp xếp đồ dùng trong gia đình ngăn lắp, đúng quy 
định, không lấn chiếm lối thoát nạn. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn 
khi cần thiết. 

10. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra. Trang 
bị dụng cụ trữ nước, xô thùng để vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vừa phục vụ chữa 
cháy, trang bị bình chữa cháy CO2, MFZ…Và mọi người trong gia đình phải học tập để 
sử dụng các dụng cụ chữa cháy được trang bị. 

11. Khi xảy ra cháy, báo động cho mọi người xung quanh biết, bằng cách hô to, 
đánh kẻng báo động… Nhanh chóng tìm mọi cách ngắt nguồn điện nơi xảy ra cháy, sử 
dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị để dập tắt đám cháy, ngăn chặn 
chống cháy lan. Tổ chức thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản theo phương án, tình 
huống đã dự kiến. Đồng thời thông báo bằng mọi cách nhanh nhất tới đội dân phòng, 
chính quyền, công an nơi gần nhất và gọi điện thoại báo cho lực lượng cảnh sát phòng 
cháy chữa cháy theo số 114 đến tham gia chữa cháy. 

12. Mọi người trong gia đình cần trao đổi các biện pháp phòng cháy chữa cháy nêu 
trên. 

Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc, khu 
vực sản xuất: 

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chấp hành nghiêm túc quy định an 
toàn phòng cháy chữa cháy, tại nơi làm việc, khu vực sản xuất cần thực hiện những biện 
pháp sau đây: 

1. Có niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu 
lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. 

2. Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt chẽ 
nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt. 

3. Trước khi tiến hành công việc phải thực hiện kiểm tra an toàn phòng cháy chữa 
cháy tại nơi làm việc, nơi sản xuất do mình đảm nhiệm, nếu phát hiện có dấu hiệu mất 
an toàn về phòng cháy chữa cháy phải tìm mọi cách để khắc phục và báo ngay người 
quản lý trực tiếp biết. 



 
 

“Phòng cháy, chữa cháy trách nhiệm của toàn dân”   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2018 33 

Khi nghỉ làm việc phải tắt các nguồn điện, nguồn nhiệt đồng thời kiểm tra các yếu 
tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực mình đảm nhiệm. 

4. Sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu nhất là các chất đặc biệt nguy hiểm về cháy, 
nổ như: Xăng, dầu, khí cháy thì phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn 
phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

5. Hàng hóa trong kho phải được sắp xếp theo đúng quy định an toàn phòng cháy 
chữa cháy. 

6. Lắp đặt thiết bị bảo vệ (Aptomat) cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực, 
phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn, tách riêng các nguồn điện: Chiếu sáng, 
phục vụ thoát nạn, chữa cháy, sản xuất... Nghiêm cấm các hành vi tự ý: Câu mắc, dùng 
dây dẫn điện cắm trực tiếp vào ổ điện, sử dụng điện tùy tiện mất an toàn… 

7. Khi tiến hành hàn, cắt kim loại. Phải che chắn bằng các vật liệu chống cháy, di 
chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn, cắt (tối thiểu là 10m), không để vảy 
hàn tiếp xúc với các vật dễ cháy, phải cử người trông coi thường xuyên trong suốt quá 
trình hàn, cắt. Chỉ sử dụng các thiết bị, dụng cụ hàn, cắt đảm bảo an toàn phòng cháy 
chữa cháy… 

Khi tiến hành các công việc hàn, cắt kim loại trong khu vực gian tuabin bắt buộc 
phải có phiếu công tác và phải thử nồng độ hyđrô. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
định về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

8. Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho cả công trình, từng khu vực; có hệ thống đèn 
chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn. 

9. Có hệ thống thông gió, thoát khói, chống tác động của nhiệt trên lối thoát nạn, 
phòng lánh nạn tạm thời; không để vật tư, hàng hóa làm cản trở lối thoát nạn. 

10. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy chuyên 
ngành; mỗi bộ phận, phân xưởng, ca làm việc có tổ hoặc có người tham gia đội phòng 
cháy chữa cháy; bố trí lực lượng thường trực chữa cháy 24/24 giờ, đảm bảo điều kiện 
chữa cháy tại chỗ. 

11. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ cho cán bộ quản lý, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, an 
toàn viên và những người làm việc trực tiếp tại nơi có nguy hiểm về cháy nổ. 

12. Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất đặc 
điểm nguy hiểm cháy, nổ của từng khu vực sản xuất. 

13. Xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu 
người trong tình huống phức tạp nhất. 

14. Khi xảy ra cháy, báo động cho mọi người xung quanh biết, bằng cách hô to, 
đánh kẻng báo động, nhấn chuông báo cháy… Nhanh chóng tìm mọi cách ngắt nguồn 
điện nơi xảy ra cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị để dập tắt 
đám cháy, ngăn chặn chống cháy lan. Tổ chức thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản 
theo phương án, tình huống đã dự kiến. Đồng thời thông báo bằng mọi cách nhanh nhất 
tới người phụ trách trực tiếp biết, gọi điện thoại báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy theo số 114, đến tham gia chữa cháy. 

 

                                                       (canhsatpccc.thainguyen.vn - Ngày 26/10/2017) 
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TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN,  

NÂNG CAO NHẬN THỨC TOÀN DÂN VỀ CHÁY NỔ 
 

Những năm qua, việc phòng, chống cháy nổ luôn được xác định là một nhiệm 
vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Phòng, chống tốt sẽ giảm cơ 
bản những thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần tích cực vào việc giữ vững các 
thành quả lao động, tạo cơ sở vật chất cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy nổ nên từ năm 
1961 đến năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã liên tục ký các sắc lệnh quy định khá chi 
tiết những vấn đề về quản lý, tổ chức, hoạt động... của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. 
Từ đó cho đến nay, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp đã cùng với lực 
lượng tại chỗ và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương thực hiện triệt để những 
kế hoạch, phương án về phòng, chống cháy nổ, khẳng định được vai trò, vị trí của mình 
trong công tác phòng, chống cháy nổ ở tầm vĩ mô và tính hiệu quả trong xử lý từng vụ 
cháy nổ. Cũng từ nhận thức đúng đắn về công tác phòng, chống cháy nổ nên hiện nay, 
công tác phòng cháy, chữa cháy đã lan tỏa đến mọi ngõ ngách của đời sống xã hội và trở 
thành phong trào của toàn dân, thu hút được nhiều lực lượng tham gia. Với sự tích cực 
của hệ thống truyền thông, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống cháy 
nổ tới các tầng lớp nhân dân đã không ngừng được đẩy mạnh. Sự kết hợp giữa tuyên 
truyền có tính đại chúng với đầu tư xây dựng, tổ chức, huấn luyện các lực lượng chức 
năng đã tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần làm 
giảm nguy cơ gây cháy nổ ngay từ mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị. 

 Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong phòng cháy, chữa cháy, nhưng trên thực tế, 
hiện tượng cháy nổ vẫn diễn ra, nguy cơ cháy nổ vẫn hiển hiện hàng ngày, hàng giờ 
trong đời sống xã hội. Theo số liệu của cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày trong 
toàn quốc vẫn xảy ra từ 3 - 4 vụ cháy với đủ các dạng như cháy nhà ở, cháy cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, cháy rừng... Trong đó có nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và 
tài sản của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trung bình mỗi năm, các vụ 
cháy đã gây thiệt hại về giá trị kinh tế khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng. Nguyên nhân của 
các vụ cháy cũng đã được các cơ quan chức năng chỉ ra và có tới hơn 90% số vụ cháy 
xuất phát từ sự chủ quan, bất cẩn của con người trong việc sử dụng các thiết bị tạo nhiệt, 
sử dụng hóa chất... Trong khi đó, xã hội ngày càng phát triển, các công trình hiện đại 
không ngừng mọc lên, việc sử dụng điện năng và các thiết bị điện ngày càng đa dạng mà 
chế tài về phòng cháy, chữa cháy nhiều khi chưa theo kịp với sự phát triển của thực tiễn. 
Điều đó tiếp tục tạo ra các nguy cơ, hình thức mới về cháy nổ và cũng đặt ra cho công 
tác phòng cháy, chữa cháy những vấn đề cấp thiết cần phải có giải pháp đồng bộ để xử 
lý. 

Để công tác phòng cháy, chữa cháy ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, hạn chế tối 
đa các thiệt hại từ cháy nổ, trước hết các cấp, các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác 
tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về Luật Phòng cháy và chữa cháy, các quy định, 
hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng, chống cháy nổ tới mọi tầng lớp nhân 
dân. Phải làm cho từng cá nhân trong xã hội luôn có ý thức cảnh giác cao với hiện tượng 
cháy nổ, để từ đó tạo ra phản xạ về phòng ngừa ngay trong từng việc làm của mỗi người. 
Khi mà từng người trong xã hội có được nhận thức sâu sắc về cháy nổ thì chắc chắn sẽ 
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làm giảm các nguy cơ gây cháy nổ. Muốn thế, hoạt động tuyên truyền phải được cụ thể 
hóa thành từng vấn đề, chuyên đề và xác định rõ các cơ quan trong hệ thống chính trị 
chịu trách nhiệm thực hiện. Việc tuyên truyền cần được đa dạng hóa, phong phú, sinh 
động về cả nội dung và hình thức, đủ sức lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia để tạo 
hiệu ứng trong toàn xã hội. Tuyên truyền để khuyến khích toàn dân tham gia phòng 
cháy, chữa cháy cũng cần gắn với thực hiện các phong trào khác như: Xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư; khu phố bình yên; cơ sở sản xuất an toàn về cháy nổ... 

Cùng với tuyên truyền phải tăng cường việc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, 
chống cháy nổ ở các cơ sở. Những năm qua, phần việc này đã được các cơ quan chức 
năng tích cực thực hiện, nhưng chưa triệt để. Vẫn còn hiện tượng các công trình chưa 
được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng, nên khi có cháy xảy ra 
đã khiến lực lượng lúng túng trong ứng phó. Cũng còn nhiều công trình khi thi công đã 
bị ăn bớt các thiết bị phòng cháy, chữa cháy so với thiết kế, hoặc không có phương án 
phòng cháy, chữa cháy đi kèm với thiết kế... Do đó công tác kiểm tra, giám sát của các 
cơ quan chức năng về phòng cháy, chữa cháy ở các công trình, cơ sở sản xuất nói riêng, 
các khu dân cư nói chung cần phải được tiến hành triệt để. Các công trình không đủ tiêu 
chuẩn, tiêu chí về phòng cháy, chữa cháy, phương án cứu hộ, cứu nạn thì kiên quyết 
chưa đưa vào sử dụng. Các công trình, cơ sở sản xuất đang hoạt động nếu không đủ tiêu 
chuẩn về phòng cháy, chữa cháy thì phải yêu cầu các chủ thể về quản lý, đầu tư bổ sung 
cho đầy đủ, nếu cố tình vi phạm thì cần xử lý nghiêm theo quy định hiện hành về phòng 
cháy, chữa cháy. 

Việc đầu tư, xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp, hiện đại là 
rất cần thiết. Những năm gần đây, đất nước đang trên đà phát triển, nên đã có hàng loạt 
các công trình hiện đại mọc lên. Điều đó đặt ra cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy 
chuyên nghiệp những yêu cầu mới, nhất là yêu cầu về chữa cháy trên các công trình cao 
tầng. Do đó cần phải đầu tư cả về con người và phương tiện, nhằm bảo đảm cho lực 
lượng này có đủ năng lực ứng phó hiệu quả với các điểm cháy dù nó phát sinh ở vị trí 
nào. Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền địa phương phải thường xuyên rà soát phương án 
phòng, chống cháy nổ trên địa bàn mình quản lý, phải coi phòng cháy, chữa cháy là một 
nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách của địa phương mình để đưa vào kế hoạch công tác 
của cán bộ chủ trì các cấp, từ đó xác định rõ những phương án, biện pháp xử lý khi có 
tình huống xảy ra.   

Từ những vấn đề nêu trên có thể thấy, phòng cháy, chữa cháy là công tác quan 
trọng, không thể thiếu trong đời sống xã hội và nó cần sự chung tay, giúp sức của toàn 
dân. Khi toàn dân có nhận thức, ý thức phòng ngừa tốt; lực lượng chức năng có đủ trình 
độ, năng lực ứng phó; các cơ quan, đơn vị có phương án sẵn sàng thì chắc chắn nguy cơ 
về cháy nổ sẽ được loại trừ tiến tới triệt tiêu, tạo cơ sở để chúng ta xây dựng cuộc sống 
bình yên, thúc đẩy xã hội phát triển. 

 

                                                                                                       Lê Hiền 
                                                                                      (qdnd.vn - Ngày 03/10/2016) 
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XÃ HỘI HÓA THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG  

TRONG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
 

Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp 
và có chiều hướng gia tăng về số vụ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thực tế 
cho thấy, nguyên nhân của các vụ cháy lớn tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp 
đều do chủ quan, bất cẩn của người lao động; do vậy, ý thức của mỗi người trong 
phòng ngừa là điều quan trọng đối với phong trào toàn dân tham gia phòng cháy 
chữa cháy. 

Xã hội hóa thông tin, truyền thông trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các 
doanh nghiệp chính là việc huy động sức mạnh của các cơ quan chức năng, các doanh 
nghiệp, người quản lý, sử dụng lao động và người lao động tham gia tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy nhằm tạo ra bước chuyển biến về 
nhận thức và hành động trong hoạt động phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, góp phần bảo 
vệ tính mạng con người và bảo vệ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C66), 
Bộ Công an: Thực hiện xã hội hóa thông tin, truyền thông về phòng cháy chữa cháy tại 
các doanh nghiệp trong thời gian qua đã được tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, nhất 
là trong các doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi, lãnh 
đạo cơ sở chưa quan tâm đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến 
thức phòng cháy chữa cháy cho người lao động, sợ ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, 
kinh phí huấn luyện, phương tiện tập luyện... Về phía người lao động, chưa thấy hết 
trách nhiệm của mình trong việc phòng cháy chữa cháy, nên còn chủ quan, coi công tác 
phòng cháy chữa cháy là của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, của chủ cơ sở. 
Do đó, số vụ cháy do sơ suất, bất cẩn, vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa 
cháy còn chiếm tỷ lệ cao, thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra tại các doanh 
nghiệp còn nghiêm trọng. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, xã hội hóa thông tin, truyền thông về phòng cháy 
chữa cháy tại các doanh nghiệp không phải là sự chuyển giao hoàn toàn nhiệm vụ thông 
tin, truyền thông cho doanh nghiệp mà là sự kết hợp giữa tính chủ động và quyền tự chủ 
trong việc phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp với việc tăng cường hiệu lực quản lý 
Nhà nước của cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Điều này sẽ tạo ra 
động lực quan trọng trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng 
cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp, từng bước xã hội hóa công tác này. Lực lượng 
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới giáo trình huấn luyện 
nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo hướng chuyên sâu đối với từng đối tượng huấn 
luyện, tiếp tục cải tiến và duy trì hình thức tuyên truyền cổ động trực quan về phòng 
cháy chữa cháy, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định 
của pháp luật về công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phòng nổ để việc thực 
hiện công tác này trở thành nền nếp và đạt hiệu quả ngày càng cao.  

Mặt khác, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần tích cực hơn nữa trong 
việc thực hiện thông tin, truyền thông hướng về cơ sở, mở các lớp huấn luyện, bồi 
dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho người đứng đầu cơ sở, người quản lý, sử 
dụng lao động và người lao động để họ thấy rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong 
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việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở của mình, từ đó có sự 
quan tâm đầu tư đúng mức về thời gian và vật chất cho công tác này. Đối với người lao 
động, cần tập trung tuyên truyền về trách nhiệm theo quy định của pháp luật và quyền 
lợi cần thiết cho bản thân trong việc tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy chữa 
cháy là để bảo vệ tính mạng của chính mình, bảo vệ sản xuất phát triển để có việc làm 
và thu nhập ổn định. Từ đó, định hướng cho họ sự tự giác chủ động tìm hiểu, học tập và 
trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy . 

Thực tế cho thấy, ở mỗi công ty, doanh nghiệp đều thực hiện quy định về vệ sinh 
an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Bởi vậy, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng và 
bồi dưỡng đội ngũ tiểu giáo viên về vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ 
làm nòng cốt trong phong trào phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đảm bảo định kỳ cung 
cấp thông tin với những nội dung phù hợp với trình độ, nhận thức của người lao động và 
đặc thù của các doanh nghiệp; thường xuyên cải tiến các hình thức tuyên truyền sao cho 
đa dạng, phong phú, thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp. Đồng thời, cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan phòng cháy chữa cháy và cơ quan an toàn lao động 
trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy gắn với công tác bảo hộ lao động, an 
toàn lao động, tạo ra sự liên kết chặt chẽ trong việc triển khai công tác này tại cơ sở, 
giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Tăng cường phối hợp với các cơ quan 
thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa 
cháy; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trong công tác 
phòng cháy chữa cháy nhằm động viên, khích lệ phong trào toàn dân tham gia phòng 
cháy chữa cháy phát triển cả bề rộng và chiều sâu. 

Để làm tốt công tác xã hội hóa thông tin truyền thông về phòng cháy chữa cháy, 
đối với doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền cụ thể, tăng cường 
các hình thức tuyên truyền tại chỗ như: Niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, hệ 
thống biển chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn, biển cấm lửa, tranh hướng dẫn phòng 
cháy chữa cháy; phát hành các khuyến cáo phòng cháy chữa cháy đến các tổ, đội, phân 
xưởng sản xuất; phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở để 
tuyên truyền vào các thời điểm dễ xảy ra cháy như khi bắt đầu giờ làm việc, giờ nghỉ 
giao ca...; định kỳ tổ chức nói chuyện và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 
cho người quản lý và sử dụng lao động, người lao động, lực lượng bảo vệ, sinh viên, lực 
lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và những người trực tiếp làm việc trong môi trường 
có nguy hiểm cháy, nổ; tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông dân gian như: Biểu 
diễn văn nghệ, tọa đàm, trao đổi về phòng cháy chữa cháy giữa người đứng đầu cơ sở 
với người lao động; tọa đàm trong các tổ, đội sản xuất về các biện pháp đảm bảo an toàn 
phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động; tích cực tham gia vào các hoạt động phòng 
cháy chữa cháy mang tính xã hội hóa như trong dịp ngày toàn dân phòng cháy chữa 
cháy, dịp tuần lễ quốc gia về vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ... 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và vận động phong trào quần chúng phòng cháy 
chữa cháy tại các cơ sở, doanh nghiệp nên ý thức, kiến thức phòng cháy chữa cháy của 
nhiều người lao động được nâng lên rõ rệt và mang lại hiệu quả thiết thực. Số vụ cháy 
do người lao động bất cẩn gây ra trong những năm trước đây chiếm tỷ lệ cao, đến năm 
2017 chỉ còn hơn một nửa. Đặc biệt số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng đã 
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được kiềm chế ở mức 3% một năm. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở hoạt động 
có hiệu quả, đã phát hiện và tổ chức dập tắt ngay từ khi mới phát sinh khoảng 50% số vụ 
cháy, không để xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. 

 

                                                                                           Anh Minh - Thu Huyền 
                                                                                       (qdnd.vn - Ngày 03/10/2017) 
 

 
 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CƠ BẢN 
 

Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ đâu 
và bất cứ khi nào, đe dọa đến tài sản và 
tính mạng của người dân. Vì vậy, mỗi 
người nói riêng và các cơ quan, tổ chức 
nói chung cần đề cao tinh thần phòng 
cháy chữa cháy để hạn chế đến mức 
thấp nhất vụ cháy và thiệt hại do cháy 
gây ra, không để xảy ra các vụ cháy gây 
hậu quả nghiêm trọng. 

Những năm gần đây, đời sống của 
người dân ngày càng được nâng cao, dẫn 
đến nhu cầu sử dụng điện cũng tăng lên 
đáng kể. Tuy nhiên, ý thức phòng cháy 
chữa cháy nói chung và ý thức an toàn 
phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện 
nói riêng của đa số người dân còn lơ là, 
mất cảnh giác. Vì vậy các vụ cháy, nổ 
nguyên nhân do điện ngày càng gia tăng. 

Theo Đại tá Nguyễn Trường Sơn 
(Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy số 2 - Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy thành phố Hà Nội), chỉ riêng trong 
quý I năm 2018 (từ 16/11/2017 đến 
15/2/2018), trên địa bàn thuộc phòng quản 
lý đã xảy ra 59 vụ cháy. Trong đó có 32 
vụ được xác định nguyên nhân là do sự cố 
điện và thiết bị điện. 

Để đảm bảo an toàn trong công tác 
phòng cháy chữa cháy, hạn chế những vụ 
cháy do điện gây ra; người đứng đầu các 
cơ quan, tổ chức, cơ sở và chủ hộ gia đình 
khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu 
thụ và bảo vệ điện phải tính toán, thiết kế 
theo đúng quy định về an toàn điện và 

phòng cháy chữa cháy, dùng thiết bị điện 
phù hợp với khả năng chịu tải của đường 
dây diện. Đặc biệt với các thiết bị điện 
động lực hay phụ tải có công suất lớn, 
trước khi dùng phải xem xét kỹ lại hệ 
thống điện và thông số của phụ tải đó. 

Không cắm dây dẫn điện trực tiếp 
trên ổ cắm. Đồng thời, không nên sử dụng 
nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm 
cùng lúc, đặc biệt gần khu vực có nhiều 
chất dễ cháy. Không dùng đinh, dây thép 
để buộc giữ dây dẫn điện. Không luồn dây 
điện qua mái lá, mái tôn, câu mắc điện tùy 
tiện để hở các mối nối dây điện. Khi cần 
đấu, nối dây dẫn điện phải thực hiện các 
phương pháp đấu, nối đúng kỹ thuật điện, 
có các biện pháp cách điện đảm bảo an 
toàn điện và an toàn phòng cháy chữa 
cháy. 

Điều 14, Luật Phòng cháy chữa cháy 
đã nêu rõ biện pháp cơ bản trong phòng 
cháy, bao gồm: Quản lý chặt chẽ và sử 
dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, 
nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng 
cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh 
nhiệt; bảo đảm các điều kiện an toàn về 
phòng cháy. Thường xuyên, định kỳ kiểm 
tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng 
cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Không nên dùng dây điện trần để 
dẫn điện mà phải dùng dây dẫn điện đảm 
bảo các tiêu chuẩn an toàn, luồn dây điện 
trong các ống luồn chuyên dụng có khả 
năng chống cháy cao. Trước khi ra khỏi 
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phòng phải đóng ngắt tất cả các thiết bị 
tiêu thụ điện không cần thiết và tắt hết các 
nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bóng đèn hoặc 
những thiết bị điện khác không đặt gần 
những vật dễ cháy như giá áo, tủ sách, giá 
báo, tủ quần áo... nhằm tránh tình trạng 
bức xạ nhiệt. 

Bên cạnh đó, phải định kỳ kiểm tra, 
bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện và các 
thiết bị điện do trong quá trình sử dụng lâu 
trong môi trường có bụi, bụi sẽ tích tụ dẫn 
đến làm nóng các thiết bị tiêu thụ điện, 
gây rò rỉ điện hoặc do côn trùng, gián, 
chuột cắn làm hư hỏng lớp vỏ ngoài dây 
điện, dẫn đến chạm chập gây cháy nổ. 
Kiểm tra đột xuất khi phát hiện các nguy 
cơ, dấu hiệu gây mất an toàn về phòng 
cháy chữa cháy do điện và kịp thời khắc 
phục nhằm hạn chế các nguy cơ xảy ra 
cháy, nổ. 

Nên lắp đặt, sử dụng thiết bị bảo vệ 
Aptomat có mức độ an toàn cao; có khả 
năng cách ly chống ngắn mạch, quá tải, 
chống dò điện đất và bảo vệ các thiết bị 
điện chống quá nhiệt. Mỗi cơ quan, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình cần bố 
trí lối thoát nạn an toàn hoặc các lối ra 
khẩn cấp ở ban công, lô gia, lối lên mái… 
đồng thời trang bị đầy đủ các phương tiện 
phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý 
khi có cháy, nổ xảy ra. 

Việc thắp hương, đốt vàng mã nếu 
không chú ý sẽ dễ xảy ra cháy gây thiệt 
hại khó lường. Khi bố trí nơi thắp hương, 
thờ cúng phải đảm bảo các quy định về an 
toàn phòng cháy chữa cháy như bố trí nơi 
thờ cúng hợp lý. Theo Đại tá Nguyễn 
Trường Sơn, ban thờ phải cách xa vật liệu 
dễ cháy ít nhất 0.75m. Tường phía đặt bàn 
thờ, phía trên bàn thờ, bàn thờ phải làm 
bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy 

và có vách ngăn chống cháy lan sang khu 
vực xung quanh. Chân đèn, bát hương, 
nến phải đặt chắc chắn trên các vật liệu 
không cháy (tấm kính, tấm tôn, gỗ phíp) 
và cách xa các đồ thờ (vàng mã, nến) ít 
nhất 0.2m. Hạn chế tối đa vàng mã, 
hương, nến để trên bàn thờ. Khi thắp 
hương phải có người trông coi đến khi hết 
tàn hương. Nơi hóa vàng phải riêng biệt, 
các xa vật liệu dễ cháy. 

Khi đốt vàng mã phải trông coi, có 
che chắn để tránh cháy lan hoặc bị gió 
cuốn tàn lửa gây cháy lan. Đối với nhà 
chung cư, nhà tập thể, các hộ liền kề phải 
hóa vàng tại đúng nơi quy định. Tuyệt đối 
không sử dụng lửa trần, hút thuốc, thắp 
hương, đốt vàng mã; tồn chứa sử dụng các 
chất có nguy hiểm cháy nổ như xăng, dầu, 
cồn, gas và các hóa chất dễ cháy, nổ trong 
khu vực kinh doanh của chợ, siêu thị, 
trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho 
chứa hàng, các hộ dân và tại những nơi có 
quy định cấm. 

Để không còn những tai nạn thương 
tâm do cháy nổ gây ra, công tác phòng 
cháy cần phải được ưu tiên hàng đầu, đi 
trước so với chữa cháy. Vấn đề này đòi 
hỏi ý thức trách nhiệm của mỗi hộ gia 
đình, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
doanh nghiệp và mỗi người dân. Chỉ có 
tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và quy 
chuẩn phòng cháy chữa cháy  tại mỗi công 
trình, dự án, ngôi nhà… thì mới có thể hạn 
chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ. 

 

Phạm Thảo 
(baomoi.com - Ngày 03/4/2018)
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MỘT SỐ KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 
 

Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm trên địa bàn cả nước xảy ra 
khoảng hơn 2.200 vụ cháy, gây thiệt hại tài sản hàng ngàn tỷ đồng, nhiều người 
chết và bị thương. Điển hình như: Vụ cháy chung cư CT4 tại Xa La, Hà Đông 
(2015); vụ cháy quán Karaoke trên đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy (2016); 
vụ cháy quán Karaoke trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội (2016); 
vụ cháy chung cư Phú Đạt tại Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (2016). Trước 
thực trạng đáng báo động về cháy nổ xảy ra rất nghiêm trọng hiện nay, nhằm góp 
phần giảm thiểu tối đa các vụ cháy nổ, tránh thiệt hại về người và tài sản, bài viết 
đề cập đến một số kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để bạn đọc 
nghiên cứu, tham khảo và phòng, chống. 

Khi có hỏa hoạn xảy ra, một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều đó là mất 
bình tĩnh dẫn đến không xử lý được tình huống. Vì vậy, điều quan trọng là phải thật sự 
bình tĩnh và thực hiện các biện pháp thoát hiểm ngay lập tức. 

1. Cách xử lý khi phát hiện đám cháy 
- Khi phát hiện ra cháy, nhanh chóng thông báo, hô hoán cho mọi người biết về vụ 

cháy. 
- Nhanh chóng ngắt điện nhà bị cháy (nếu có thể). 
- Huy động thêm mọi người xung quanh di chuyển người trong nhà ra ngoài nơi an 

toàn. 
- Gọi điện thoại cho lực lượng phòng cháy chữa cháy qua số 114. Nội dung cần 

thông tin: Địa chỉ khu vực xảy ra cháy; thông tin người bị nạn; đặc điểm của khu vực bị 
cháy (loại hình kinh doanh, chất cháy chủ yếu, vị trí, hướng phát triển của đám cháy); họ 
và tên, số điện thoại liên hệ. 

- Cùng với mọi người sử dụng các vật dụng để chữa cháy (bình chữa cháy, dùng xô 
chậu múc nước, chăn thấm nước...). 

- Cử người đón lực lượng phòng cháy chữa cháy. 

2. Cách xử lý khi bị bắt lửa vào quần áo 
- Bình tĩnh, không hoảng sợ, dừng chạy ngay lập tức. 
- Nằm nhanh xuống sàn nhà hoặc áp mình vào tường phía trước hoặc sau; không 

lấy tay dập lửa; không được nhảy ngay vào hồ bơi, bể chứa hay thùng nước nếu không 
chắc chắn đó là nơi an toàn vì nước có thể bị nấu sôi do lửa tác động. 

- Một tay che miệng, một tay che mắt, mũi và tiếp tục cuộn tròn cho tới khi tắt lửa. 
3. Cách xử lý khi thấy người khác bị cháy 
- Trấn an giúp người đó không hoảng sợ, dừng chạy ngay lập tức. 
- Dùng chăn chiên đã tẩm nước hoặc dùng các bình bột, chữa cháy, nước để dập tắt 

lửa. 
- Đưa người bị cháy đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc, theo dõi tình hình sức 

khỏe. 

4. Cách sơ cứu người bị ngừng thở 
- Nếu nạn nhân ngừng thở nhưng mạch còn đập, tiến hành hô hấp nhân tạo sau đó 

kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ và tiếp tục hô hấp cho đến khi nạn nhân bắt đầu tự thở được 
hoặc đến khi có người đến giúp đỡ. 
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- Nếu nạn nhân ngừng thở và mạch cũng ngừng đập phải tiến hành hô hấp nhân tạo 
và ép tim ngoài lồng ngực. Người cứu cần thực hiện một chu kỳ: hai lần thổi ngạt sau đó 
ép tim 30 lần. Dừng lại để kiểm tra tim, phổi nạn nhân. Nếu nạn nhân tự thở được thì 
dừng thổi ngạt, tim mạch hoạt động lại thì dừng ép tim. Nếu chưa phục hồi thì vẫn cấp 
cứu theo chu kỳ trên cho đến khi nạn nhân phục hồi hoặc nhân viên y tế đến. 

- Đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc theo dõi tình trạng sức khỏe. 

5. Cách sơ cứu người bị bỏng 

- Sử dụng nước sạch (nhiệt độ nước tốt nhất là từ 16 - 200ºC để ngâm và rửa vết 
bỏng. Nên tận dụng các nguồn nước sẵn có như nước đun sôi để nguội, nước máy, nước 
mưa, nước giếng... 

- Có thể ngâm, rửa phần bị bỏng dưới vòi nước hay trong chậu nước mát hoặc dội 
liên tục nước sạch lên vùng bỏng hoặc đắp thay đổi bằng khăn ướt. 

- Kết hợp vừa ngâm rửa phần bị bỏng, vừa cắt bỏ quần áo bị cháy, rửa sạch dị vật 
hoặc tác nhân gây bỏng còn bám vào vết bỏng. 

- Đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc theo dõi tình trạng sức khỏe. 

6. Cách sơ cứu người hít phải khói 

- Đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm, đến nơi có không khí trong lành, thoáng. 
Dập tắt lửa hay lửa cháy trên áo quần nạn nhân. 

- Nếu nạn nhân bất tỉnh thì kiểm tra nhịp thở, mạch đập của nạn nhân và chuẩn bị 
hô hấp nhân tạo. 

- Đặt nạn nhân ở tư thế hồi sức. 

- Cho nạn nhân thở oxy nếu có sẵn và bạn đã được huấn luyện. 

- Chữa các vết bỏng hay các vết thương tích khác. 

- Đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc theo dõi tình trạng sức khỏe. 

7. Cách thoát nạn đám cháy trong nhà cao tầng 

- Khi sống, làm việc, sinh hoạt trong tòa nhà phải để ý đến các đường lối, sơ đồ 
thoát nạn. 

- Khi có cháy hãy thật sự bình tĩnh suy xét, đó là yếu tố quan trọng nhất. 

- Dùng các thiết bị chữa cháy có sẵn dập tắt đám cháy. Nếu không dập được cháy 
hãy đóng cửa phòng bị cháy lại. 

- Tìm các lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn (hoặc nghe thông báo qua hệ thống 
truyền thanh). Có thể tìm lối thoát sang các phòng khác. Lưu ý hãy sử dụng cầu thang 
bộ hay theo lối có đèn EXIT để thoát nạn. Tuyệt đối không dùng thang máy vì khi xảy 
ra hỏa hoạn có thể nguồn điện bị ngắt, bạn sẽ bị kẹt trong đó. 

- Trong quá trình thoát nạn nên thông báo cho những người khác ở các phòng lân 
cận biết. 

- Khi di chuyển trong khu vực có nhiều khói phải cúi thấp người (đôi khi phải bò 
trên sàn) để khỏi bị ngạt vì khói luôn luôn bay lên cao. Nếu có điều kiện, hãy dùng khăn 
thấm nước che kín miệng, mũi sẽ giúp hạn chế hít phải khí độc. 

- Nếu phải băng qua lửa thì ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng, mũi; phải 
dùng chăn, áo thấm nước ướt trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua 
đám lửa để tránh bị cháy quần, áo gây bỏng da. 
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- Trước khi mở cửa phòng để đi ra ngoài hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở (bằng 
cách sờ tay vào cửa). Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở. 

- Khi mở cửa, nên tránh mặt, né người sang một bên đề phòng lửa tạt (để tránh tổn 
thương do hiện tượng chênh lệch áp suất). Khi còn ở trong phòng nếu thấy có khói lùa 
vào hãy dùng vải, giẻ ướt chèn kỹ các khe hở không cho khói tràn vào phòng. 

- Nếu không tìm thấy lối ra cửa chính, hãy di chuyển ra ban công hoặc mở cửa sổ. 
Rồi từ ban công hoặc cửa sổ hãy hô to hoặc vẫy khăn (có thể đùng đèn flash của điện 
thoại di động khi trời tối) cho mọi người biết. Sau đó gọi ngay cho lực lượng phòng 
cháy chữa cháy (số 114) để thông báo vị trí cụ thể của mình. 

- Trong khi chờ đợi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, hãy tìm các 
phương tiện cứu nạn có sẵn trong tòa nhà được trang bị từ trước như thang, dây thoát 
hiểm để xuống. 

- Hãy quan sát kỹ để tìm kiếm phương tiện thoát nạn như tấm rèm, ga xé dọc, quần 
áo gió buộc lại... 

Trong quá trình thoát nạn đám cháy trong nhà cao tầng, người bị nạn tuyệt đối 
không hoảng hốt, nhảy từ trên cao xuống sẽ rất nguy hiểm. Có thể giúp đỡ những người 
xung quanh thoát nạn ra ngoài an toàn khi bản thân có đủ sức khỏe và tỉnh táo. Khi đã 
thoát ra ngoài tuyệt đối không được quay lại. Khi có lực lượng cứu hộ đến, cần phải tuân 
thủ theo đúng sự hướng dẫn của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hoặc 
nhân viên hướng dẫn thoát nạn của tòa nhà. 

8. Cách xử lý khi phát hiện có mùi gas trong nhà 

Khi phát hiện có mùi gas trong nhà tuyệt đối không bật công tắc điện, cầu dao, kể 
cả điện thoại di động... vì sẽ làm chập điện gây cháy nổ. 

- Tìm cách mở hết tất cả các cửa nhẹ nhàng, tránh gây ma sát cửa cho khí gas thoát 
ra ngoài. 

- Dùng quạt giấy hoặc dùng các vật liệu nhẹ quạt cho khí gas thoát ra ngoài, làm 
giảm nồng độ để không thể gây nổ, gây ngạt và ngộ độc gas. 

- Sau đó tiếp cận và khóa van gas. Gọi điện cho nhà cung cấp gas đến xử lý. 

- Khi phát hiện ngọn lửa cháy trên bình gas không được chạy, nếu chạy thì ngọn 
lửa của bình gas sẽ tạo nhiệt và gây cháy các vật xung quanh, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm 
trọng. Phải hết sức bình tĩnh tìm cách dập ngọn lửa trên bình gas. Dùng bình cứu hỏa xịt 
trực tiếp vào ngọn lửa hoặc dùng chăn ướt phủ lên ngọn lửa. Sau đó, dội nước liên tục 
làm nguội van bình gas. Van gas lúc này rất nóng nên không thể khóa lại được. Dùng 
vật tiếp xúc gián tiếp di chuyển bình gas ra nơi thoáng gió, tiếp tục dội nước đến khi 
khóa được van gas lại. Gọi điện nhà cung cấp gas đến xử lý nốt phần còn lại. Hãy yên 
tâm thực hiện các công đoạn này vì bình gas sẽ không nổ khi đã cháy. 

9. Cách lắp đặt và sử dụng thiết bị điện để phòng, chống cháy nổ 

- Kiểm tra lắp đặt Aptômát hoặc cầu dao điện tổng cho đường dây điện chính trong 
nhà và cho từng đường dây điện phụ, từng gian phòng và từng thiết bị điện có công suất 
lớn. Phải đặt thiết bị bảo vệ trước từng ổ cắm điện, dây chảy của cầu chì phải theo đúng 
tiêu chuẩn và phải phù hợp với công suất sử dụng, đảm bảo khi có chạm, chập điện thì 
dây chảy phải nổ, cắt ngay nguồn điện. Không dùng giấy bạc hoặc dây kim loại khác 
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không phù hợp để thay thế dây chảy cầu chì, cầu dao, Aptômát bị hỏng. Trang bị máy 
ổn áp để tránh hiện tượng gây cháy nổ do quá dòng, quá áp. 

- Ngay từ ban đầu khi thiết kế lắp đặt phải tính toán và lựa chọn tiết diện của dây 
dẫn sao cho có đủ khả năng tải dòng điện đến các thiết bị tiêu thụ điện mà nó cung cấp. 
Điểm nối vào mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau, khi thấy 
nơi quấn băng của các điểm nối dây bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối 
chặt lại điểm nối. Đường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì 
nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn và dễ phát lửa khi bị quá tải, cần được thay mới. 

- Không dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ cho các thiết bị điện có công suất lớn. 
Không phơi, treo quần áo, khăn, mũ, tranh ảnh... trên các dây điện và bảng điện... 
Không cắm dây dẫn điện trực tiếp trên ổ cắm. Không dùng đinh, dây thép để buộc giữ 
dây điện vì chỗ tiếp xúc sẽ bị ăn mòn. Không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn, câu 
mắc điện tùy tiện, để hở các mối nối dây điện. 

- Những thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà... quá cũ cần phải được kiểm tra 
thường xuyên để sửa chữa hoặc thay thế. Khi không còn nhu cầu sử dụng các thiết bị 
tiêu thụ điện nữa hoặc trường hợp đang sử dụng mà bị mất điện thì phải ngắt ngay các 
thiết bị điện ra khỏi nguồn điện. Bàn là, lò sưởi, bếp điện... phải đặt trên vật liệu không 
cháy và đúng nơi quy định. Phải thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh cho các thiết bị, dụng 
cụ điện. 

- Để hạn chế nguy cơ gây cháy khi sử dụng các thiết bị như: Bàn ủi, bếp điện, các 
thiết bị gia nhiệt bằng điện trở phải có người trông coi hoặc các thiết bị phải được lắp hệ 
thông báo. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị bệnh tâm thần... sử dụng các 
thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà. 

- Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng phải gắn vào các móc treo chuyên dùng, không 
treo trực tiếp bằng dây dẫn và không dùng vật liệu cháy được như giấy, vải, nylon... để 
bao che bóng điện. Không đặt các chất gây cháy (gas, xăng, dầu, giấy...) gần các thiết bị, 
dụng cụ điện như: Đèn, bàn là, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện, chấn lưu đèn huỳnh 
quang v.v... Không lắp đặt ổ cắm điện trong nhà vệ sinh, nhà tắm. 

- Thường xuyên kiểm tra các đầu nối của hệ thống điện (công tắc, ổ cắm, hộp đấu 
dây, mối nối trên đường dây), nếu có hiện tượng đánh lửa phải tách chúng ra khỏi nguồn 
điện và sửa chữa hoặc báo cho thợ điện đến sửa chữa. Đối với các loại thiết bị có sử 
dụng nguồn điện như ô tô, xe máy... khi đưa vào gara, nhà ở để bảo quản qua đêm nên 
ngắt hết các thiết bị tiêu thụ điện và rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm đề phòng chạm chập 
gây cháy. 

- Trước khi ra khỏi nhà phải tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện, đồ dùng điện và 
trước khi đi ngủ phải kiểm tra lại các thiết bị, đồ dùng như đèn, quạt...; cắt điện đối với 
các thiết bị điện không cần thiết. 

Khi xảy ra cháy do sử dụng điện phải nhanh chóng cắt cầu dao điện tổng, báo cho 
mọi người xung quanh biết, báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và dùng phương tiện 
chữa cháy tại chỗ dập lửa. Cấm dùng nước dập lửa khi chưa cắt điện. Chỉ dùng nước để 
dập tắt đám cháy khi chắc chắn điện cấp cho căn nhà đã ngắt hoàn toàn và đi giày, ủng 
cách điện. 

Để chủ động phòng, chống cháy nổ, mỗi hộ dân nên trang bị 1 đến 2 bình chữa 
cháy xách tay bằng khí (CO2, N2) chữa cháy điện khi mới phát sinh. Các cơ quan chức 
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năng cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phường, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn xảy ra cho cán 
bộ, công nhân viên và nhân dân. 

 

                                                                                                Vũ Thị Thu Thủy 
                                                                                       (csnd.vn - Ngày 18/12/2017) 

 

 
 

NHỮNG VẬT DỤNG ĐỂ THOÁT HIỂM KHI “BÀ HỎA" GHÉ THĂM NHÀ 
 

Việc trang bị những vật dụng cần thiết trong nhà sẽ nâng cao cơ hội thoát 
hiểm cho người dân khi xảy ra hỏa hoạn, nhất là ở các chung cư cao tầng. 

Rạng sáng 23/3, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại chung cư Carina Plaza 
(quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) làm 13 người chết và 28 người bị thương. 

Từ vụ cháy này, hàng loạt vấn đề về an toàn phòng cháy chữa cháy trong chung cư 
đã được cảnh báo. Tuy nhiên, trước khi chờ đợi những biến chuyển từ cơ quan chức 
năng, người dân cũng nên trang bị cho mình những vật dụng cần thiết để có thể tự cứu 
lấy mình khi xảy ra sự cố. 

Dưới đây là một số vật dụng mà người dân nên có trong nhà để chuẩn bị cho tình 
huống xấu nhất có thể xảy ra. 

Bình cứu hỏa mini 

Chất chữa cháy trong bình có tác dụng dập tắt nhanh chóng các đám cháy nhỏ, 
khắc phục sự cố kịp thời với thao tác dễ sử dụng. 

Bình khí CO2 chữa cháy có rất nhiều loại khác nhau về dung tích và hình dáng. 
Bình chữa cháy thường ghi rõ CO2, MT2, MT3, MT5, bạn cần học cách để phân biệt 
chữa cháy. 

Cơ bản bình CO2 chuyên chữa cháy chất lỏng (xăng, dầu, cồn), khí (methan, gas), 
thiết bị điện. Đặc điểm: Làm loãng đám cháy, chỉ chữa cháy trong nhà, không chữa cháy 
các chất cháy gốc kim loại kiềm, kiềm thổ (như nhôm, chất nổ đen…), vì sẽ cháy mạnh 
hơn. 

Vì CO2 phun ra sẽ rất lạnh (-73ºC), nên không được phun trực tiếp vào người 
khác, không cầm tay vào các vị trí nối liên kết với loa phun, không phun vào người vì có 
thể gây bỏng lạnh hoặc CO2 đậm đặc quá gây ngạt. Cũng không nên để trong phòng kín 
có người ở. 

Mặt nạ phòng độc 

Trong nhiều vụ cháy, số lượng người thương vong không phải do lửa mà do ngạt 
khói hay hít phải các loại khí độc. Do đó, các gia đình sống tại các tòa chung cư cao 
tầng nên sắm vài chiếc mặt nạ dưỡng khí để phòng tránh những trường hợp xấu khi có 
quá nhiều khói độc mà chưa “thoát thân” được. 

Những mặt nạ phòng độc được làm bằng vật liệu chống cháy bảo vệ đầu cho người 
sử dụng tránh tổn thương trong quá trình thoát hiểm. Bầu lọc của mặt nạ có tầng lọc khí 
làm từ than hoạt tính giúp người sử dụng tránh hít phải các khói độc thoát ra trong đám 
cháy trong khoảng 40 phút. 
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Ngoài ra, bên ngoài các loại mặt nạ này thường phủ lớp màng bạc nhôm để ngăn 
sự bức xạ nhiệt cao, tránh gây tổn thương vùng đầu cho người đang thoát hiểm.  

Mặt nạ chống khói được thiết kế phù hợp với mọi khuôn mặt, kể cả trẻ em. Các 
loại mặt nạ này bằng vật liệu chống cháy có phần trong suốt trước mặt giúp bạn quan sát 
và thường có màu nổi bật để lính cứu hỏa nhận biết khi thấy bạn. 

Thang dây hay dây thoát hiểm 

Trong trường hợp có hỏa hoạn mà không thể thoát ra ngoài bằng cửa chính hay cửa 
thoát hiểm, cửa sổ hay ban công chính là nơi giúp bạn thoát ra khỏi đám cháy. Khi đó, 
một chiếc thang dây hay thoát hiểm sẽ là vật dụng cực kỳ hữu ích. 

Tùy theo độ cao căn hộ của bạn mà có thể lựa chọn các loại dây thoát hiểm với độ 
dài khác nhau lên tới trên 50m (tương đương nhà 12 tầng). Khi có sự cố, bạn móc đầu 
dây vào thành cửa sổ, ban công có bệ chắc chắn. Mọi bộ phận của thiết bị đều chống 
cháy nên bạn có thể yên tâm, bình tĩnh thoát hiểm. Trọng lượng chịu tải cho phép 
khoảng 150kg. 

Hiện nay, có một số nhà sản xuất sử dụng loại thiết bị thoát hiểm bằng dây tích 
hợp gọn gàng trong ba lô. Móc được gắn trước trong văn phòng hoặc nhà ở, tốt nhất là 
gần cửa sổ. Khi xảy ra cháy, người dùng đeo ba lô lên vai, thắt dây an toàn rồi mắc cáp 
vào móc sau đó tiến ra phía cửa sổ rồi tuột xuống đất. 

Đối với thang dây thoát hiểm, thông thường, thang có độ dài khoảng 6 tầng, chịu 
được trọng lượng trên 400kg. 

Tuy nhiên, bạn lưu ý, bệ cửa sổ phải dày và chắc chắn để có thể lấy điểm gắn 
thang vào. Ngoài ra, việc tụt theo thang xuống cần nhanh nhưng thận trọng. Việc leo 
thang không khó bằng sử dụng dây nhưng vẫn có sự chuẩn bị trước. 

Chăn chống cháy 
Chăn chống cháy được làm từ sợi thủy tinh, không sử dụng amiang độc hại, có khả 

năng cách nhiệt, chống cháy, chống axít và kiềm. Đặc biệt, nó có thể chịu được nhiệt độ 
tới 700ºC mà không bị chảy, không cháy, không co. 

Khi xảy ra sự cố, chỉ cần quấn chăn vào người và nhanh chóng theo cầu thang 
thoát hiểm để ra khỏi vùng hỏa hoạn. 

Bình dưỡng khí  
Cũng giống như mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí giúp cho người dân có thể 

tránh bị ngạt khói khi xảy ra hỏa hoạn. Hiện trên thị trường, có nhiều loại bình dưỡng 
khí mini nhỏ gọn với giá từ vài trăm tới vài triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho 
biết, oxy là chất dễ gây cháy nổ, cách sử dụng cũng khá phức tạp. Do đó, nếu muốn sử 
dụng thì cần phải có tư vấn kỹ lưỡng từ các chuyên gia phòng cháy chữa cháy hoặc các 
nhân viên y tế. 

Búa thoát hiểm 
Búa thoát hiểm dùng để đập vỡ kính, cưa gỗ, cưa sắt, cắt dây để kịp thời thoát ra 

ngoài khi gặp sự cố cháy nổ.   
 

                                                                                                    Minh Nghĩa 
                                                                                    (nld.com.vn - Ngày 24/3/2018) 
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NHỮNG CÁCH CHỮA CHÁY XĂNG DẦU NHANH HIỆU QUẢ 
 

Nguy cơ cháy, nổ tại các cửa hàng 
xăng dầu luôn tiềm ẩn. Khi xảy ra cháy, 
nổ việc xử lý cũng rất khó khăn, dễ 
cháy lan... 

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, 
chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh xăng 
dầu, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy  
thành phố Hà Nội khuyến cáo các chủ 
doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh 
xăng dầu niêm yết nội quy phòng cháy, 
chữa cháy, các biển cấm tại cửa hàng. 

Các thiết bị điện như: Cầu chì, cầu 
dao, công tắc... phải đặt cách xa khu vực 
nguy hiểm và phải là thiết bị điện phòng 
nổ. 

Chữa cháy xăng dầu bằng cát 
Đây là phương án ai cũng có thể dập 

tắt đám cháy được. Cát là nguyên liệu dễ 
tìm kiếm, nhờ đơn vị thường có bố trí sẵn 
các thùng cát chữa cháy sẵn chủ động 
trong việc phòng cháy chữa cháy. Cát có 
tác dụng hấp thụ nhiệt và có thể ngăn vật 
liệu cháy tiếp xúc với oxy. 

Nhờ đó, quá trình cháy không thể 
duy trì và nhanh bị dập tắt. Khi xảy ra 
cháy, mọi người nên tìm cát xúc vào đám 
lửa để ngăn chất lỏng cháy và lan ra. Đây 
là nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, và sử dụng 
đơn giản được nhiều cây xăng lưu trữ để 
phục vụ hiệu quả quá trình chữa cháy. 

Chữa cháy xăng dầu bằng chăn 
chiên 

Loại chăn chữa cháy này được làm 
từ sợi cotton, dễ thấm nước. Khi cháy xảy 
ra, cần nhúng chăn cho thấm đều nước rồi 
chụp lên đám cháy để ngăn cách đám 
cháy với môi trường bên ngoài. Nhờ ướt 
nước, các sợi cotton sẽ nở ra, làm kín bề 
mặt chăn, tăng hiệu quả của việc cách ly 
đám cháy. 

Ngoài ra, nó giúp nhiệt độ đám cháy 
giảm đi, nhanh bị dập tắt. Song song với 
những hành động đó, khi thấy xuất hiện 
các đám cháy, bạn nên xác định được đó 
là đám cháy to hay nhỏ để báo lên lực 
lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đối 
với đám cháy nhỏ như trường hợp thùng 
phuy, can chứa xăng dầu bị cháy có thể 
dùng chăn, bao tải nhúng nước phủ kín 
chỗ bị cháy. 

Đồng thời, di chuyển những vật chưa 
bị cháy ra nơi an toàn, dùng nước làm mát 
thùng phuy xung quanh chống cháy lan. 
Nếu xăng dầu chảy tràn ra ngoài mặt đất 
gây cháy thì dùng đất, cát phủ kín đám 
cháy. 

Trường hợp xăng dầu chứa trên ôtô, 
trên tàu hỏa cháy cũng có thể áp dụng 
biện pháp như trên để chữa cháy, đồng 
thời dùng bình chữa cháy dập tắt đám 
cháy. 

Chữa cháy bằng bọt foam 
Hệ thống chữa cháy bằng bọt foam 

được dành cho các kho xăng dầu được bố 
trí và lắp đặt hệ thống trong việc chủ động 
phòng cháy chữa cháy. Bọt foam chữa 
cháy được hiểu là một màng bọt có khối 
lượng lớn, có tính bền, chứa đầy không 
khí, có tỷ trọng nhỏ hơn dầu, xăng, hoặc 
nước. 

Dung dịch foam chữa cháy được tạo 
ra bởi 3 thành phần: Nước, bọt cô đặc và 
không khí. Nước được trộn với bọt cô đặc, 
tạo thành một dung dịch foam. Dung dịch 
foam này lại được trộn với không khí (hút 
không khí) để tạo ra một loại bọt chữa 
cháy có đủ tính năng, sẵn sàng phun lên 
bề mặt vật gây cháy và dập tắt cháy. 

 

Hà Phong 
(laodongthudo.vn - Ngày 30/7/2018)
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