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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 17/2021/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy 
và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa 

cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
_________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 3 
 

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 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 Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của 

Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách 

pháp luật về 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 và 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 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về Quy hoạch xây dựng; 

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

trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về An toàn cháy cho nhà và công trình; 
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Xét Tờ trình số 313/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý đối với các cơ sở 

không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo 

yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) được đưa vào 

sử dụng trước ngày 04 tháng 10 năm 2001 (Ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 

số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực) trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

b) Các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC là các cơ sở không đáp ứng 

một trong các yêu cầu quy định tại Điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy; Điều 

5 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.  

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có cơ sở theo quy định tại khoản 

1 Điều 1 Nghị quyết này. 

b) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

PCCC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng  

1. Tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về PCCC tại 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đảm bảo hiệu quả công tác quản lý 

Nhà nước về PCCC phù hợp với quy hoạch của địa phương. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản 

xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn sản xuất, kinh doanh của cơ sở.  

3. Phương án di chuyển các cơ sở kinh doanh xăng dầu ở khu dân cư, nơi 

đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC với các công trình 

xung quanh hoặc chỉ giới đường đỏ theo quy định phải phù hợp quy hoạch của 

địa phương. 
 

Điều 3. Quy định việc xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC 

được đưa vào sử dụng trước ngày 04 tháng 10 năm 2001 

1. Đối với các cơ sở có khả năng khắc phục nội dung không đảm bảo yêu 

cầu về PCCC 
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a) Cơ sở không đảm bảo yêu cầu nào về PCCC thì khắc phục theo yêu cầu 

đó; thực hiện các biện pháp khắc phục, giải pháp kỹ thuật bổ sung, tăng cường 

đảm bảo an toàn về PCCC theo QCVN 01:2021/BXD, QCVN 06:2021/BXD và 

các quy định hiện hành khác có liên quan. 

b) Thời hạn hoàn thành: trước ngày 01/01/2024. 

2. Đối với các cơ sở không có khả năng khắc phục các nội dung không 

đảm bảo yêu cầu về PCCC theo điểm a khoản 1 Điều này 

Thực hiện di dời; thời hạn hoàn thành: trước ngày 01/01/2024. 

3. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu ở khu dân cư, nơi đông người không 

đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC với các công trình xung quanh hoặc chỉ 

giới đường đỏ theo quy định mà không có khả năng khắc phục các nội dung 

không đảm bảo yêu cầu về PCCC thì dừng hoạt động, di dời đến địa điểm đảm 

bảo yêu cầu về PCCC, phù hợp với quy hoạch của địa phương.  

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật. 

b) Phê duyệt kế hoạch, phương án di dời các cơ sở theo quy định (trong đó 

có lộ trình thực hiện) đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu để phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an toàn về PCCC. 

c) Chỉ đạo tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân trong việc thực hiện xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn về 

PCCC, đồng thời nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của Nhân dân để đảm 

bảo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ 

họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 20 

tháng 12 năm 2021./.  

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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