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QUYET DINII 
Ban hành ni quy phông cháy và ch&a cháy 

GIAM DOC S VAN HOA, THE THAO VA DU LCH 

Can ci Lut phông cháy và chi?a cháy nám 2001; Lut tha ddi, bd sung 
m5t so diêu cza Luatphong  cháy và chIa cháy nám 2013; 

Can ci Nghj djnh 79/2014/ND-CT ngày 3 1/7/2014 cia C7iInh phi quy 
djnh chi tiet thi hành m5t sO' diu cza Lut phOng cháy và chia cháy và Lut 
tha dO'i, bO' sung mt sO' diu cza LutphOng cháy và chia cháy; 

C'án c& Thông tw sO 66/2014/TT-BC'A ngày 16/12/2014 cia B COng an 
Quy djnh chi tiêt mç5t sO diêu cña Nghj djnh 79/2014/ND-CF ngày 3 1/7/2014 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành rnç5ts6 diêu cña Lut phOng cháy và chiki 
cháy và Lut tha dOi, bO sung m5t sO diêu cia Luçtphông cháy và chIba cháy, 

Xét dé nghj cza Chánh Van phông So. 

QUYET DJNH 

Diu 1: Ban hành Ni quy phông cháy và chüa cháy cüa S& Van hóa, 
Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

(Co nç5i quyphông cháy và chil'a cháy kern theo) 
Diu 2: Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. 
Diu 3: lãnh do và cong chüc, ngithi lao dng thuc co quan chju trách 

nhim thi hành Quyêt djnh nay.! 

Noi nhân: 
-NhirDiu3; 
- Liiu: VT, VP, Liëm; 

GIAM DOC 

 

Au Thj Mai 



NQI QUY PHONG CHAY CHJ'A CHAY 
(Kern theo quylt djnh s '/5/QD-VHTTDL ngày 03 tháng 6 nárn 2020 

cña Sà Van hóa, Th thao và Du ljch) 

D dam bào an toàn tInh mng, tài san và tr.t tr, an ninh trong co quan, 

Giám dc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch quy djnh ni quy v phông cháy và 

chfia cháy nhu sau: 

Diu 1. Phông cháy và chtra cháy là nghia v11 và trách nhim cüa toàn b 

CBCNV trong co quan, k cã khách dn quan h cong tác. 

Diu 2. Cm không duqc sà diing hra, cüi dun n.u, hiit thuc trong kho 

Va flO cam làa. 

Diu 3. Cm không thrçic câu, mac, si:r dung din tuS'  tin, ht gii lam vic 

phâi kim tra và tt den, qut và các thit bj tiêu th din khác truâc khi ra v. 

Không: - Dung day dn din cm trirc tip vào c.m. 

- DUng các vat dn din thay day chãy cu chI. 

- D các ch.t d cháy gn bang din, cu chI và day dn din 

- Si'r dicing bp din, thp hucmg th cUng trong phông lam vic. 

Diu 4. Sp xp 4t tu hang hoá, phuong tin trong kho phài g9n gang, 

có khoáng each ngän cháy d tin vic kim tra và ciru chüa khi cn thit. 

Diu 5. Khu virc d xe o to, xc may phãi gçn gang, Co li di 
lai, 

khi d 
xc phãi hu&ng du xe ra ngoài. 

A A f A A Dieu 6. Khong de chuong ngu vt tren duong di, hanh lang, cau thang. 

Biêu 7. Phi.rong tin chtta cháy phãi d a nhU'ng ncii d thy, d ly và 

thuang xuyên kim tra bào duöTig theo quy djnh, không ai ducic 1y sU diing 

vao vic khác. 

Diu 8. CBCNV thirc hin t& quy dnh nay s ducyc khen thu&ng, nguai 

nào vi phm së tuS'  theo tInh cht müc d ma bj xU l hành chinh hoc truy cüu 

trách nhiêm hInh six. 
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