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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về 

phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày 

Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 

năm 2013; 

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

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

chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho 

nhà và công trình, QCVN 06:2021/BXD; 

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1682/TTr-CAT-PC07 ngày 05 

tháng 5 năm 2022. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 

nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định việc 

xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 

có hiệu lực như sau: 
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I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

1. Quán triệt thực hiện Điều 63a Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 493/QĐ-

TTg ngày 08/4/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-

TTg ngày 11/5/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp 

tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 

về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy; trong đó, có nội dung chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương tham mưu Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị 

quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu 

về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và 

chữa cháy có hiệu lực thi hành; thời gian hoàn thành trong năm 2021. 

2. Ngày 29/4/2021, Văn phòng Bộ Công an có Thông báo số 115/TB-V01-P3 

kết luận của đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội 

nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn; trong đó, 

giao trách nhiệm Công an tỉnh tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn 

quản lý không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng 

trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực năm 2001; xử lý nghiêm các 

công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động 

và các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành 

trong Quý IV năm 2021).  

3. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện các giải pháp bổ sung, khắc 

phục đối với từng nội dung còn tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy; không để 

cơ sở đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực nhưng 

không bảo đảm yêu cầu quy định về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Từ tình hình thực tế nêu trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử 

lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh 

được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 

có hiệu lực là rất cần thiết và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

II. Mục đích, quan điểm việc xây dựng dự thảo Nghị quyết 

1. Mục đích 

Nhằm kịp thời hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật của địa phương; tạo 

điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện các giải pháp bổ sung, khắc phục đối với từng 

nội dung còn tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy. 
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2. Quan điểm chỉ đạo 

Phù hợp với quy định của pháp luật, đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

Bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 

ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy 

và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Công an tỉnh đã thành lập tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết và xây dựng Kế 

hoạch soạn thảo dự thảo Nghị quyết. 

Công an tỉnh đã có Công văn số 1599/CAT-PC07 ngày 28/4/2022 gửi các 

sở, ban ngành có liên quan và Sở Thông tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

An Giang để lấy ý kiến nhân dân. Công an tỉnh hoàn thành dự thảo Nghị quyết theo 

ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 112/BC-STP ngày 05/5/2022. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

1. Bố cục 

- Dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều. 

- Dự thảo Quy định gồm 3 chương, 8 điều. 

2. Nội dung cơ bản 

2.1. Dự thảo Nghị quyết 

- Điều 1. Ban hành Quy định kèm theo Nghị quyết. 

- Điều 2. Xác định cơ quan chủ trì triển khai Nghị quyết. 

- Điều 3. Thời gian Nghị quyết được thông qua và thời gian có hiệu lực thi 

hành. 

2.2. Dự thảo Quy định 

- Chương I. Quy định chung, gồm 4 điều: 

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

+ Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

+ Điều 3. Giải thích thuật ngữ. 

+ Điều 4. Nguyên tắc áp dụng. 

- Chương II. Trách nhiệm quản lý, xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về 

phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật 

phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 04/10/2001, gồm 2 điều: 

+ Điều 5. Quy định việc xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, 

chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và 

chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 04/10/2001. 

+ Điều 6. Quy định việc xử lý các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến 
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sản phầm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông 

người không bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy. 

- Chương III. Tổ chức thực hiện, gồm 2 điều: 

+ Điều 7. Trách nhiệm thi hành. 

+ Điều 8. Điều khoản thi hành. 

V. Những vấn đề xin ý kiến: Không 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không 

bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng 

trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp ý 

kiến tham gia của một số cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp, giải trình báo 

cáo thẩm định của Sở Tư pháp). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các Sở: TP, XD, CT;         

- VP UBND tỉnh: LĐVP và P. KTN, NC; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 

 

 


