TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-EVN ngày 22 tháng 10 năm 2014
của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy
trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm: phòng cháy, chữa cháy, quản lý
phương tiện phòng cháy và chữa cháy, mua bảo hiểm cháy nổ; bộ máy quản
lý và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân về thực hiện công tác phòng cháy
và chữa cháy; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; chế
độ kiểm tra, báo cáo; phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng mới và
cải tạo các công trình điện.
2. Đối tượng áp dụng
a) Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
b) Các Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
c) Các Công ty con do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 100% vốn
điều lệ;
d) Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam tại công ty con, công ty liên kết.
Điều 2. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt
Trong Quy chế này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2. TCT: các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; các Tổng công ty Điện lực
miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Tổng công ty
Truyền tải điện Quốc gia.
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3. Ban QLDA: Ban quản lý dự án các công trình điện do EVN hoặc các
Công ty con thuộc EVN là chủ đầu tư.
4. C66: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và c u nạn, c u hộ.
5. PC66: Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại địa phương
bao gồm Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy và
chữa cháy thuộc Công an tỉnh.
6. TBA: trạm biến áp.
7. PCCC: phòng cháy và chữa cháy.
8. Luật PCCC: Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội:
“Luật phòng cháy và chữa cháy” và Luật số 40/2013/QH13 của Quốc hội:
“Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số
27/2001/QH10”.
9. NĐ79: Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật PCCC.
10. NĐ130: Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính
phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Điều 2 Nghị định số
46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định
chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
11. TT11: Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công
an quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ35 và NĐ46 quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật PCCC.
12. Cơ sở (thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy hoặc có
nguy hiểm về cháy nổ): là nơi (xưởng, bộ phận) trực tiếp hoạt động sản xuất,
kinh doanh bố trí độc lập trên một phạm vi nhất định, có địa chỉ riêng biệt, có
người quản lý, hoạt động gồm: nhà máy điện, TBA trung gian 35 kV, TBA
110 kV, 220 kV, 500 kV, Trung tâm Điều độ, Truyền tải điện khu vực, Chi
nhánh Lưới điện cao thế, Điện lực/Công ty Điện lực quận, huyện; công trình
xây dựng mới, trụ sở, văn phòng làm việc, kho hàng hóa, vật tư, khách sạn
v.v.
13. Công tác PCCC: bao gồm các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và
c u nạn c u hộ, khắc phục hậu quả sau sự cố cháy, nổ; quản lý phương tiện
PCCC; mua bảo hiểm cháy nổ; tổ ch c bộ máy quản lý công tác PCCC; huấn
luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC; đầu tư xây dựng hệ thống PCCC; công tác
kiểm tra, chế độ báo cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm về PCCC.
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14. Hệ thống phòng cháy: là tổng hợp tất cả các yêu cầu, các biện pháp
và phương tiện kỹ thuật để loại trừ khả năng phát sinh đám cháy.
15. Hệ thống chữa cháy: là tổng hợp tất cả các yêu cầu, phương pháp,
phương tiện và các biện pháp nhằm ngăn ngừa cháy (hệ thống giao thông, cấp
nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy,
ngăn cháy, phương tiện c u người v.v) đảm bảo dập tắt đám cháy, hạn chế
chống cháy lan truyền, ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm và có hại đối với con
người, hạn chế đến m c thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản.
16. Phương tiện PCCC: gồm các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết
bị, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ, phương tiện thô sơ chuyên dùng cho
việc PCCC, c u người, c u tài sản.
17. Đội PCCC cơ sở: là tổ ch c gồm những người được giao nhiệm vụ
PCCC tại cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên
trách.
18. Người đ ng đầu về công tác PCCC của đơn vị (cơ quan, tổ ch c),
cơ sở: là người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền thực hiện ch c năng,
nhiệm vụ quản lý công tác PCCC của đơn vị, cơ sở (sau đây gọi tắt là Người
đ ng đầu).
Chương II
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Điều 3. Yêu cầu về phòng cháy
1. Đối với Cơ sở
a) Phải có đủ quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển
chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của
cơ sở;
b) Phải có quy định và phân công ch c trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ
sở;
c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh
lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về
PCCC;
d) Phải có quy trình vận hành hệ thống công nghệ, thiết bị, máy móc
phục vụ cho công tác PCCC (gọi tắt quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC) phù
hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và niêm yết theo đúng quy định hiện
hành về công tác PCCC;
e) Phải thành lập Đội (Tổ) PCCC và được huấn luyện, bồi dưỡng
nghiệp vụ PCCC, cấp giấy ch ng nhận huấn luyện; đáp ng được yêu cầu
chữa cháy tại chỗ;
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f) Phải có phương án chữa cháy, thoát nạn được cấp có thẩm quyền phê
duyệt;
g) Phải có đầy đủ hồ sơ quản lý công tác PCCC theo quy định tại Điều
3 TT11;
h) Phải có quy định về kiểm tra an toàn PCCC và định kỳ kiểm tra chi
tiết hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét, thí nghiệm thiết bị v.v để phát hiện
các hư hỏng có thể gây cháy nổ và kịp thời xử lý;
i) Các phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư chữa cháy phải được bảo
quản tốt và định kỳ kiểm tra theo quy định, đảm bảo luôn ở tình trạng sẵn
sàng chữa cháy;
k) Thường xuyên đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc
để ngăn ngừa cháy nổ xảy ra;
l) Hệ thống PCCC, phương tiện PCCC phải được trang bị đầy đủ và
được kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC
hiện hành hoặc chỉ đạo, hướng dẫn của C66, PC66;
m) Hệ thống phát lệnh báo động khi có cháy như kẻng, còi, chuông, hệ
thống thông tin liên lạc phải đảm bảo tin cậy phục vụ cho công tác PCCC.
n) Trường hợp là TBA trung gian 35 kV (hoặc cơ sở tương đương) thì
không phải thực hiện Điểm e Khoản 1 Điều này.
2. Đối với EVN và các Đơn vị trực thuộc, Công ty con do EVN nắm
giữ 100% vốn điều lệ
a) Người đ ng đầu trong phạm vi quản lý của mình phải chỉ đạo tổ
ch c thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ PCCC và lưu giữ theo quy định;
kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra trước và
trong mùa mưa bão hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của
địa phương, của đất nước về tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC,
phương tiện PCCC tại cơ sở theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu
chuẩn kỹ thuật hiện hành.
b) Các cơ sở phải thực hiện một số nội dung chính như sau:
- Xây dựng và huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy tại nơi làm
việc, phương án phối hợp chữa cháy với cơ quan, đơn vị khác (nếu có);
- Phối hợp với Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình hoặc các tổ ch c
tương đương tại địa phương, khi phát hiện hiện tượng vi phạm có nguy cơ gây
cháy nổ, sự cố thì báo cáo Ban chỉ đạo, chính quyền, cơ quan Cảnh sát PCCC
địa phương để phối hợp giải quyết;
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- Trong trường hợp cho thuê một phần diện tích nơi làm việc phải thực
hiện như sau:
+ Lập phương án chữa cháy chung cho cả khu vực thuộc quyền quản lý
của mình, phương án chữa cháy này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt
và được thực tập theo quy định;
+ Yêu cầu bên thuê có biện pháp, nội quy phòng cháy, chữa cháy trong
phạm vi bên thuê được quyền sử dụng;
+ Bên cho thuê và bên thuê phải thống nhất bằng văn bản về việc phối
hợp chữa cháy, có phân định trách nhiệm cụ thể trong phương án chữa cháy
trong phạm vi cơ sở cho thuê và các vấn đề khác liên quan đến công tác
PCCC;
- Trong trường hợp thuê nơi làm việc của các tổ ch c, cá nhân khác
thực hiện như sau:
+ Phải có biện pháp, nội quy phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi
được quyền sử dụng;
+ Phải thỏa thuận với bên cho thuê về việc phối hợp chữa cháy để đảm
bảo an toàn PCCC chung cho cả khu vực.
Điều 4. Mua bảo hiểm cháy nổ
1. Các cơ sở phải thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ đối với các
hạng mục có nguy cơ xảy ra cháy nổ phù hợp với NĐ79, NĐ130 quy định chế
độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các văn bản khác của Nhà nước về bảo hiểm
cháy nổ, các văn bản hướng dẫn của EVN.
2. Việc mua bảo hiểm cháy nổ thực hiện theo các quy định hiện hành
đối với Bên được bảo hiểm và Bên nhận bảo hiểm.
Điều 5. Yêu cầu về chữa cháy
1. Người phát hiện ra cháy, nổ trước tiên phải báo động cho mọi người
biết và tham gia chữa cháy, ngăn cháy lan, cháy lớn, c u người bị nạn.
2. Trong phạm vi quản lý của mình, Người chỉ huy chữa cháy phải huy
động người và phương tiện tham gia chữa cháy, c u người bị nạn, bảo vệ tài
sản, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Thông báo ngay với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để tham gia chữa
cháy.
3. Người chỉ huy chữa cháy thực hiện theo quy định tại Luật PCCC và
Điều 28 NĐ79 như sau:
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a) Khi xảy ra cháy, người có ch c vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát
PCCC có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy;
b) Trường hợp tại nơi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC chưa đến
kịp thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau:
Cháy tại cơ sở thì người đ ng đầu cơ sở là người chỉ huy chữa cháy;
trường hợp người đ ng đầu cơ sở vắng mặt thì đội trưởng đội PCCC cơ sở
hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy chữa cháy;
4. Nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy thực hiện theo quy định tại
Điều 29 NĐ79 như sau:
a) Nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy:
- Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản, nguồn nước và vật liệu
chữa cháy để chữa cháy;
- Xác định khu vực chữa cháy, đề ra và tổ ch c thực hiện các biện pháp
kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy;
- Thông tin về vụ cháy;
- Đề xuất các yêu cầu khác phục vụ cho chữa cháy.
b) Nhiệm vụ chỉ đạo chữa cháy là tổ ch c thực hiện việc huy động lực
lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguồn nước và vật liệu chữa
cháy để chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy như giao thông,
trật tự, thông tin liên lạc, hậu cần chữa cháy, y tế và công tác chính trị tư
tưởng trong chữa cháy.
Điều 6. Phương án chữa cháy
Người đ ng đầu về công tác PCCC trong phạm vi quản lý của mình
chịu trách nhiệm:
1. Chỉ đạo, tổ ch c xây dựng phương án chữa cháy tại nơi làm việc và
thực tập phương án đã đề ra theo quy định tại Điều 13 TT11;
2. Chỉ đạo, thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung phương án chữa cháy
cho phù hợp với những thay đổi về công nghệ, tính chất nguy hiểm, quy mô
công trình và các điều kiện khác có liên quan đến hoạt động PCCC tại nơi làm
việc.
Điều 7. Khắc phục hậu quả sau sự cố cháy nổ
Sau khi sự cố cháy nổ đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tuỳ theo
địa điểm xảy ra cháy nổ, Người đ ng đầu về công tác PCCC chỉ đạo, thực
hiện các nhiệm vụ:
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1. Tiếp tục tìm kiếm, c u hộ, cấp c u người bị nạn (nếu có);
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ ch c bảo vệ hiện trường để
phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy;
3. Các nhiệm vụ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này có thể được kết hợp
thực hiện đồng thời trong quá trình chữa cháy;
4. Phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản hiện trường vụ
cháy; sau khi có biên bản giám định hiện trường và sự đồng ý của cơ quan
điều tra nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do cháy nổ
gây ra và khẩn trương phục hồi lại sản xuất;
5. Xác định sơ bộ các thiệt hại về người và tài sản.
6. Tổ ch c kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với cá nhân, bộ phận
có liên quan và đưa ra giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc cháy, nổ trong
đơn vị.
7. Báo cáo nhanh và Báo cáo đầy đủ về việc cháy, nổ đến các cấp theo
quy định tại Khoản 2 Điều 21 Quy chế này;
Điều 8. Thông tin về sự cố cháy nổ
Người đ ng đầu về công tác PCCC là người chịu trách nhiệm trả lời
chính th c các cơ quan quản lý, các cơ quan ch c năng và cơ quan thông tin
đại chúng về toàn bộ các vấn đề liên quan đến sự cố cháy nổ xảy ra thuộc
phạm vi quản lý của mình theo hồ sơ điều tra của cơ quan ch c năng.
Chương III
TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Điều 9. Tổ chức bộ máy quản lý công tác PCCC tại EVN
1. Tổng Giám đốc EVN chỉ đạo thống nhất việc quản lý và thực hiện
công tác PCCC từ EVN đến các đơn vị.
2. Ban An toàn là đầu mối, phối hợp với các ban của EVN, các đơn vị
liên quan tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác PCCC trong toàn
EVN.
Điều 10. Tổ chức bộ máy quản lý công tác PCCC tại các TCT, Công
ty
1. Tổng Giám đốc (Giám đốc) chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện
công tác PCCC trong toàn đơn vị; ban hành quy định về ch c năng, nhiệm vụ
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cụ thể của bộ phận đầu mối và của các bộ phận phối hợp thực hiện công tác
PCCC; Tổng Giám đốc (Giám đốc) có thể đảm nhận trực tiếp hoặc giao một
Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) là Người đ ng đầu về công tác PCCC của
đơn vị;
2. Có một bộ phận giữ vai trò đầu mối quản lý, tham mưu về công tác
PCCC và có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo dõi, thực hiện
công tác PCCC.
3. Thành lập Ban chỉ huy PCCC theo quy định tại Điều 29 NĐ79 để chỉ
đạo điều hành về công tác PCCC phù hợp với tổ ch c sản xuất của đơn vị.
Điều 11. Tổ chức, biên chế lực lượng chữa cháy
1. Đội (Tổ) PCCC cơ sở (quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Quy
chế này) là lực lượng chính để chữa cháy tại cơ sở. Người lao động làm việc
trong cơ sở có trách nhiệm tham gia chữa cháy khi có yêu cầu;
2. Tổ ch c, biên chế của Đội (Tổ) PCCC cơ sở theo quy định tại Điều
16 TT11.
Điều 12. Trách nhiệm của EVN về thực hiện công tác PCCC
1. Chỉ đạo thống nhất các đơn vị triển khai thực hiện các quy định của
Nhà nước, của EVN về PCCC.
2. Ban hành quy chế, quy định, các văn bản chỉ đạo và theo dõi, giám
sát việc thực hiện công tác PCCC trong EVN.
3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các đơn vị.
4. Chỉ đạo công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho cán bộ
quản lý về công tác PCCC của các đơn vị.
5. Nghiên c u, phổ biến các ng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong
PCCC phù hợp với điều kiện thực tế của EVN.
6. Giải quyết các kiến nghị của các đơn vị về công tác PCCC.
7. Phối hợp chặt chẽ với C66, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về
lĩnh vực PCCC.
Điều 13. Trách nhiệm của các Đơn vị trực thuộc, các Công ty con do
EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ và các cơ sở về thực hiện công tác PCCC
1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, của EVN về lĩnh vực
PCCC. Người đ ng đầu đơn vị, Người đ ng đầu cơ sở chịu trách nhiệm về an
toàn PCCC thuộc phạm vi mình quản lý.
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2. Xây dựng kế hoạch và đảm bảo kinh phí mua sắm trang, thiết bị,
phương tiện, vật tư và kinh phí hoạt động về công tác PCCC, bao gồm cả việc
chi chế độ cho người tham gia công tác PCCC theo quy định hiện hành.
3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến th c PCCC, tổ ch c tham gia
huấn luyện nghiệp vụ PCCC.
4. Xây dựng quy định để xử lý các hành vi vi phạm về an toàn PCCC
phù hợp với pháp luật của Nhà nước, các quy định của EVN và điều kiện cụ
thể tại nơi làm việc của người lao động.
5. Tổ ch c khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn
PCCC đã được phát hiện sau kiểm tra, có phân công trách nhiệm và thời hạn
phải hoàn thành, kiểm tra kết quả khắc phục theo thời hạn đã ấn định.
6. Nghiên c u, triển khai các ng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong
công tác PCCC phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cơ sở.
7. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với PC66 và cơ quan, tổ ch c, cá
nhân có liên quan trong lĩnh vực PCCC.
Chương IV
HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG
NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Điều 14. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC
1. Trách nhiệm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC
a) EVN chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc huấn luyện, bồi dưỡng
nghiệp vụ PCCC của các đơn vị;
b) Các Đơn vị trực thuộc, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn
điều lệ, các cơ sở chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC, tổ
ch c các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho tất cả người lao
động trong đơn vị và lập sổ theo dõi, quản lý công tác huấn luyện, bồi dưỡng
nghiệp vụ PCCC.
2. Thời gian và đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, cấp
giấy ch ng nhận theo quy định tại Điều 17 TT11 như sau:
a) Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: từ 24 đến 32 giờ đối với
người có ch c danh chỉ huy chữa cháy, cán bộ, đội viên đội PCCC cơ sở và
chuyên ngành;
b) Huấn luyện lại để được cấp giấy ch ng nhận huấn luyện nghiệp vụ
PCCC: ít nhất là 16 giờ đối với cán bộ, đội viên đội PCCC cơ sở và chuyên
ngành.
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3. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC
Các Đơn vị trực thuộc, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn
điều lệ, các cơ sở có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC xây
dựng nội dung huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ PCCC phù hợp với từng
lớp đối tượng trong đơn vị, nhưng không giới hạn các nội dung dưới đây, bao
gồm:
a) Phổ biến nội dung các văn bản pháp luật của Nhà nước, các quy định
của EVN về công tác PCCC;
b) Phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật về
PCCC và các vấn đề liên quan;
c) Phổ biến nội quy an toàn PCCC đối với cơ sở;
d) Giới thiệu các biện pháp PCCC, hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo
dưỡng các loại phương tiện, thiết bị PCCC;
e) Thực tập phương án chữa cháy.
Chương V
CÔNG TÁC KIỂM TRA AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Điều 15. Phân cấp kiểm tra an toàn PCCC
Các Đơn vị trực thuộc, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn
điều lệ, các cơ sở, bộ phận quản lý, sử dụng hệ thống, phương tiện PCCC có
trách nhiệm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ hệ thống, phương tiện
PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành.
1. Kiểm tra thường xuyên
Kiểm tra thường xuyên là trách nhiệm của bộ phận, cá nhân được giao
trực tiếp bảo quản, sử dụng hệ thống, phương tiện PCCC. Nội dung kiểm tra
thường xuyên do các đơn vị xây dựng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh
doanh của từng đơn vị, cơ sở và tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và
quy định hiện hành về công tác PCCC.
2. Kiểm tra định kỳ
a) Thời gian và số lần kiểm tra định kỳ:
- Đối với các TBA trung gian 35 kV, TBA 110 kV, 220 kV và 500 kV,
Phân xưởng, Đội hoặc cấp tương đương: ít nhất 1 tháng/1 lần;
- Đối với các Điện lực/Công ty Điện lực quận, huyện, Chi nhánh Lưới
điện cao thế, Truyền tải điện khu vực, Nhà máy điện, Công ty Lưới điện cao

10

thế Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cấp tương đương: ít
nhất 3 tháng/1 lần;
- Đối với các Công ty Điện lực cấp tỉnh, các Công ty Lưới điện cao thế
miền Bắc, miền Trung, miền Nam, các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và
các Công ty Phát điện hoặc cấp tương đương: ít nhất 6 tháng/1 lần;
- Đối với các TCT: căn c kết quả thực hiện về công tác PCCC của
từng đơn vị và cơ sở, hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ phù hợp
với đặc điểm và điều kiện thực tế.
b) EVN, Đơn vị trực thuộc, Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn
điều lệ và các Cơ sở có thể phối hợp với Cơ quan Cảnh sát PCCC để cùng
kiểm tra an toàn PCCC theo quy định của Quy chế này và các quy định khác
của Nhà nước về PCCC.
c) Nội dung kiểm tra:
- Điều kiện an toàn về PCCC đối với đơn vị, cơ sở và việc thực hiện
các quy định về công tác PCCC của pháp luật, của EVN;
- Trách nhiệm về PCCC của người đ ng đầu và người lao động theo
quy định hiện hành;
- Thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình khai
thác, vận hành công trình có liên quan đến công tác PCCC;
- Thực hiện các yêu cầu về PCCC của người hoặc cơ quan có thẩm
quyền;
- Thực hiện các quy định an toàn PCCC của Nhà nước, các chỉ đạo của
EVN, của đơn vị cấp trên về công tác PCCC;
- Tình trạng kỹ thuật, khả năng chữa cháy của các trang thiết bị PCCC;
- Phát hiện những thiếu sót của công trình có nguy cơ gây cháy nổ, các
trở ngại cho việc chữa cháy, đề xuất biện pháp khắc phục và thời hạn xử lý;
- Đánh giá khả năng, trình độ của cán bộ, nhân viên vận hành về công
tác PCCC, người chỉ huy chữa cháy tại đơn vị, cơ sở;
- Tình hình phối hợp của đơn vị, cơ sở với các cơ quan quản lý Nhà
nước về PCCC;
- Một số nội dung cụ thể về kiểm tra PCCC đối với các nhà máy điện
và TBA trung gian 35 kV, TBA 110 kV, 220 kV, 500 kV được quy định tại
Phụ lục I kèm theo Quy chế này.
3. Kiểm tra đột xuất: là kiểm tra của Người đ ng đầu và của cơ quan
quản lý Nhà nước về PCCC được tiến hành khi xét thấy có dấu hiệu nguy
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hiểm, mất an toàn PCCC hoặc khi có các yêu cầu đặc biệt khác. Nội dung
kiểm tra đột xuất theo quyết định của đoàn kiểm tra.
4. Các Đơn vị trực thuộc, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn
điều lệ, cơ sở thuộc đối tượng kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung
theo yêu cầu, bố trí người có trách nhiệm và thẩm quyền để làm việc với đoàn
kiểm tra.
5. Kết quả kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất phải được ghi
chép, lưu hồ sơ đầy đủ; trường hợp có lập biên bản kiểm tra phải thực hiện
theo “Mẫu số PC05“ của TT11.
Điều 16. Trách nhiệm của EVN, các TCT, các Đơn vị trực thuộc và
Cơ sở trong công tác kiểm tra an toàn PCCC
1. Đối với EVN
a) Hằng năm, căn c kết quả thực hiện công tác PCCC của các đơn vị,
EVN lập kế hoạch và tổ ch c kiểm tra điểm về công tác PCCC tại các đơn vị;
b) Kế hoạch kiểm tra được EVN thông báo trước ít nhất từ 03 đến 05
ngày làm việc cho các đơn vị;
c) EVN thực hiện kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn PCCC
của các đơn vị khi cần thiết;
d) Chương trình kiểm tra của EVN có thể phối hợp với C66, PC66 hoặc
các cơ quan liên quan khác tùy theo yêu cầu cụ thể.
2. Đối với các TCT và Đơn vị trực thuộc
a) Xây dựng kế hoạch và tổ ch c thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ đối
với các đơn vị, cơ sở theo quy định của Quy chế này;
b) Thực hiện công tác kiểm tra đột xuất đối với đơn vị, cơ sở;
c) Đôn đốc, kiểm tra việc lắp đặt hệ thống PCCC và điều kiện an toàn
PCCC trước khi công trình đưa vào khai thác;
d) Việc kiểm tra có thể phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC, các đơn
vị liên quan khác theo yêu cầu cụ thể.
3. Đối với Cơ sở
Xây dựng và thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất tại cơ
sở.
4. Các đơn vị báo cáo EVN về kế hoạch kiểm tra định kỳ của đơn vị.
EVN tổng hợp, xây dựng chương trình kiểm tra thực hiện công tác PCCC
trong toàn EVN.
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Chương VI
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ, BỐ TRÍ THIẾT BỊ
VÀ THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY,
CHỮA CHÁY TRONG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI,
NÂNG CẤP, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH ĐIỆN
Điều 17. Thiết kế hệ thống PCCC
1. Các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình điện phải được
lập thiết kế hệ thống PCCC theo các quy chuẩn, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện
hành.
2. Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC được áp dụng
tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:
a) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
b) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về
PCCC cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của
Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.
3. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC
a) Ban QLDA phải lập đủ hồ sơ PCCC của công trình xây dựng mới,
nâng cấp, cải tao các nhà máy điện, TBA từ 110 kV trở lên để trình cơ quan
Cảnh sát PCCC thẩm duyệt về PCCC theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều
15 NĐ79 và Điều 6 TT11;
b) Văn bản thẩm duyệt về PCCC là một trong những căn c để cơ quan
có thẩm quyền phê duyệt dự án, thiết kế và cấp phép xây dựng.
Điều 18. Nộp hồ sơ thiết kế về EVN và các TCT
1. Đối với các dự án, công trình do EVN (hoặc EVN giao cho các Đơn
vị trực thuộc) là chủ đầu tư, Ban QLDA có trách nhiệm gửi về Ban An toàn EVN 01 bản thiết kế cơ sở hệ thống PCCC và bản thuyết minh sử dụng công
nghệ, tiêu chuẩn áp dụng để theo dõi.
2. Đối với các dự án, công trình do các TCT là chủ đầu tư, Ban QLDA
có trách nhiệm gửi về Ban có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, thực hiện về công
tác PCCC của TCT 01 bản thiết kế cơ sở hệ thống PCCC và bản thuyết minh
sử dụng công nghệ, tiêu chuẩn áp dụng để theo dõi.
Điều 19. Thi công xây lắp hệ thống PCCC
1. Việc thi công xây lắp hệ thống PCCC chỉ được thực hiện sau khi:
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a) Hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC đã được C66 hoặc PC66 (nếu được
giao, ủy quyền) thẩm duyệt;
b) Thiết bị PCCC đã được kiểm định và cấp Giấy kiểm định phương
tiện PCCC.
Nội dung kiểm định phương tiện, thiết bị PCCC theo quy định tại Điều
20 TT11.
2. Công tác nghiệm thu về PCCC trong quá trình xây lắp phải được
thực hiện theo đúng quy định tại Điều 17 NĐ79 và Điều 8 TT11.
3. Trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC trong xây dựng công trình thực
hiện theo quy định tại Điều 16 NĐ79 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 TT11.
Điều 20. Thông báo bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC
Trước khi đưa công trình vào hoạt động, chủ đầu tư phải có văn bản
thông báo với cơ quan Cảnh sát PCCC về việc bảo đảm các điều kiện về
PCCC theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 16 NĐ79.
Chương VII
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Điều 21. Chế độ báo cáo về công tác PCCC
1. Báo cáo định kỳ
a) Định kỳ sáu tháng và hằng năm, các Đơn vị trực thuộc, các Công ty
con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ phải báo cáo EVN về thực hiện công
tác PCCC của đơn vị. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 15 tháng 7,
báo cáo năm phải gửi trước ngày 15 tháng 01 của năm sau.
b) Báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác PCCC theo yêu
cầu.
c) Nội dung báo cáo định kỳ
- Công tác tổ ch c bộ máy hoạt động về PCCC từ đơn vị đến cơ sở;
- Tổ ch c lực lượng chữa cháy của các đơn vị, cơ sở;
- Công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ an toàn PCCC; xây dựng
và thực tập phương án chữa cháy tại đơn vị, cơ sở;
- Công tác kiểm tra an toàn PCCC của đơn vị, cơ sở theo quy định của
Quy chế này;
- Công tác đầu tư, mua sắm phương tiện PCCC;
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- Công tác quản lý hệ thống, phương tiện PCCC ở đơn vị, cơ sở;
- Công tác PCCC trong dự án đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công
trình điện;
- Khắc phục các tồn tại của hệ thống PCCC tại đơn vị, cơ sở;
- Các vụ cháy, nổ xảy đã xảy ra ;
- Khen thưởng, xử lý vi phạm về PCCC;
- Công tác phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC và đơn vị liên quan;
- Kiến nghị của đơn vị đối với cơ quan quản lý cấp trên;
- Các vấn đề liên quan khác;
- Kế hoạch thực hiện công tác PCCC kỳ tới.
2. Báo cáo đột xuất
a) Báo cáo nhanh trong thời gian 24 giờ kể từ khi xảy ra cháy, nổ. Mẫu
báo cáo theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy chế này;
b) Báo cáo sau khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân, xử lý khắc
phục việc cháy nổ, đưa thiết bị, công trình trở lại chế độ bình thường; tổ ch c
kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với cá nhân, bộ phận có liên quan và
giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc cháy, nổ trong đơn vị. Mẫu báo cáo
theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Quy chế này.
c) Các Tổng công ty Phát điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia,
các Tổng công ty Điện lực, các Công ty phát điện trực thuộc EVN phải thực
hiện báo cáo theo quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều này về EVN (Ban An
toàn) những trường hợp sau:
- Cháy, nổ gây hư hỏng các công trình chính của nhà máy điện;
- Cháy, nổ gây hư hỏng trầm trọng các thiết bị chính của nhà máy điện
như lò hơi, turbine, máy phát điện, máy biến áp ở các nhà máy điện có công
suất từ 12 MW trở lên;
- Cháy, nổ gây hư hỏng nặng các máy biến áp chính hoặc các thiết bị
trong trạm làm mất điện toàn trạm từ 02 giờ trở lên của các TBA từ 110 kV
trở lên;
- Các vụ cháy, nổ có kèm theo tai nạn chết người, tai nạn nghiêm trọng
nhiều người.
- Cháy, nổ tại trụ sở làm việc, kho hàng hóa, vật tư v.v gây thiệt hại
nghiêm trọng về tài sản.
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d) Trên cơ sở quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này các Tổng
công ty Phát điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty
Điện lực quy định cụ thể về báo cáo khi xảy ra cháy, nổ trong TCT để phù
hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của mình.
e) Nội dung báo cáo gồm có:
- Thời gian xảy ra cháy, nổ;
- Diễn biến cháy, nổ;
- Nguyên nhân cháy, nổ;
- M c độ hư hỏng, thiệt hại;
- Biện pháp khắc phục và thời gian xử lý, giải quyết vụ việc;
- Tổ ch c kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với cá nhân, bộ phận có
liên quan đến việc cháy, nổ;
- Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn trong đơn vị.
Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Trách nhiệm thực hiện
1. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổng hợp,
Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của Hội đồng thành viên, Chánh Văn phòng,
các Trưởng Ban ch c năng Cơ quan EVN, Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc,
Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn
theo ủy quyền của EVN tại Công ty con, công ty liên kết, Người đ ng đầu về
công tác PCCC và người lao động trong toàn EVN có trách nhiệm thực hiện
công tác PCCC theo quy định của Quy chế này.
2. Căn c đặc điểm, điều kiện hoạt động thực tế của từng đơn vị, trên
cơ sở quy định của Quy chế này, các quy định khác của Nhà nước về lĩnh vực
PCCC, các Đơn vị trực thuộc, Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều
lệ ban hành quy định cụ thể về thực hiện công tác PCCC của đơn vị mình và
tổ ch c triển khai thực hiện.
3. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của EVN tại công ty
con, công ty liên kết có trách nhiệm đề xuất với cấp có thẩm quyền tại đơn vị
mình được ủy quyền làm đại diện áp dụng hoặc xây dựng Quy chế PCCC tại
đơn vị trên cơ sở Quy chế này.
4. Ban An toàn phối hợp với các Ban liên quan của EVN tổ ch c hướng
dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện Quy chế này.
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Phụ lục I
MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ KIỂM TRA PCCC
1. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC
a) Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC gồm:
- Nội quy, quy định, quy trình về PCCC;
- Văn bản thẩm duyệt, phê duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; bản
cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC; bản cam kết dự án, công
trình đã được thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC, thông
báo với cơ quan Cảnh sát PCCC về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC
trước khi đưa vào sử dụng;
- Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở.
- Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa
cháy của cơ quan Cảnh sát PCCC (đối với các cơ sở, khu dân cư thuộc danh
mục do cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm xây dựng phương án chữa
cháy);
- Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; hồ sơ xử lý vi phạm về phòng
cháy và chữa cháy;
- Sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp
vụ và hoạt động của đội PCCC cơ sở; sổ theo dõi phương tiện PCCC;
- Hồ sơ các vụ cháy, nổ.
2. Kiểm tra bình chữa cháy được trang bị
- Bình chữa cháy được trang bị trong các nhà máy điện, trạm biến áp,
nhà xưởng, kho tàng, ... có 02 loại là: Bình có chất chữa cháy dạng khí và
bình có chất chữa cháy dạng bột.
- Bình chữa cháy phải được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và
sau đó phải được kiểm tra định kỳ 30 ngày. Bình chữa cháy phải được kiểm
tra với chu kỳ ngắn hơn khi có yêu cầu. Kết quả kiểm tra phải được ghi lại
vào Sổ theo dõi phương tiện PCCC và thẻ theo dõi kết quả kiểm tra phương
tiện PCCC.
- Kiểm tra định kỳ được thực hiện để đảm bảo bình chữa cháy:
+ Được đặt đúng vị trí quy định;
+ Không bị cản trở và dễ nhìn thấy, bản hướng dẫn sử dụng bình quay
ra ngoài;
+ Hướng dẫn sử dụng rõ ràng;
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+ Niêm phong hoặc bộ phận chèn không vỡ hoặc bị mất;
+ Còn đầy (bằng cách cân hoặc hiển thị trên đồng hồ áp ực)
+ Không bị hư hỏng, ăn mòn, rò rỉ hoặc ăng phun bị rạn nứt, ỏng, bịt
kín;
+ Nếu đồng hồ đo áp suất, Kim của đồng hồ đo áp ực ở vị trí hoạt
động hoặc nằm trong khoảng hoạt động.
- Khi kiểm tra nếu phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nào không đảm bảo
đúng các điều kiện được liệt kê như trên phải khắc phục ngay hoặc biện pháp
thay thế phù hợp.
3. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà và
công trình và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà
- Mỗi tuần một lần tiến hành kiểm tra ượng nước dự trữ chữa cháy
trong bể, vận hành máy bơm chữa cháy chính và máy bơm chữa cháy dự
phòng.
- Ít nhất 06 tháng một lần kiểm tra các họng nước chữa cháy, kiểm tra
độ kín các đầu nối khi lắp với nhau, khả năng đóng mở các van và phun thử
1/3 tổng số họng nước chữa cháy.
- Mỗi năm 01 ần tiến hành phun thử kiểm tra chất ượng vòi phun, đầu
nối, ăng phun đã trang bị; vệ sinh toàn bộ các van đóng mở nước và ăng
phun nước, thay những thiết bị không đảm bảo chất ượng.
- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình và hệ thống
cấp nước chữa cháy ngoài nhà được định kỳ bảo dưỡng kỹ thuật theo hướng
dẫn kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất không quá 01 năm 01 ần.
4. Kiể

t a ể thu dầu và đường thoát dầu sự cố

Kiểm tra và đảm bảo mức nước trong bể thu dầu sự cố theo quy định;
đường thoát dầu sự cố thông thoáng.
Trong trường hợp: i) Bể thu dầu sự cố của các MBA không đảm bảo về
kết cấu và dung tích để chứa đủ ượng dầu trong MBA khi có sự cố; ii)
Đường thoát dầu sự cố không đảm bảo cho ượng dầu và nước (chỉ tính ượng
nước do thiết bị cứu hỏa phun ra) ra nơi an toàn cách xa chỗ xảy ra cháy với
yêu cầu toàn bộ ượng nước và 50% ượng dầu phải được thoát hết trong thời
gian không quá 15 phút, thì phải có đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền
giải quyết để khắc phục, xử lý.
5. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động
- Hệ thống báo cháy tự động:
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+ Hệ thống báo cháy tự động sau khi đưa vào hoạt động phải được
kiểm tra mỗi năm ít nhất hai lần. Khi kiểm tra phải thử toàn bộ các chức năng
của hệ thống và thử khả năng hoạt động của tất cả các thiết bị của hệ thống.
+ Việc bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy tự động được thực hiện
tùy theo điều kiện môi trường nơi ắp đặt và theo quy định của nhà sản xuất,
nhưng ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng toàn bộ hệ thống. việc
bảo dưỡng phải bao gồm kiểm tra tổng thể sự hoạt động của tất cả các thiết bị
của hệ thống.
- Hệ thống chữa cháy tự động:
+ Hệ thống chữa cháy tự động phải được định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng ít
nhất một năm một lần. Trừ khi có những hướng dẫn khác của nhà sản xuất.
+ Trong mỗi lần kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, ngoại trừ các thiết bị
chỉ hoạt động một lần như đầu phun spink er, đầu báo nhiệt dùng một lần …,
tất cả các thiết bị và chức năng của hệ thống phải được kiểm tra và thử hoạt
động, trong đó bao gồm cả kiểm tra số ượng, chất ượng chất chữa cháy.
+ Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động thực hiện theo
TCVN 6101, TCVN 6305, TCVN 7161-1 các tiêu chuẩn khác có liên quan và
những chỉ dẫn của nhà sản xuất.
6. Kiểm tra hệ thống

ương cáp; hầ

cáp điện; dầu MBA; phòng

ắcquy
- Cáp điện phải được sắp xếp trật tự theo chủng loại, tính năng kỹ thuật,
cấp điện áp và được đặt trên các giá đỡ phù hợp với uy phạm trang bị điện.
Cáp điện đi qua khu vực có ảnh hưởng của nhiệt độ cao phải được cách nhiệt
và đi trong ống bảo vệ;
- Hầm cáp, mương cáp phải có nắp đậy kín, thoát nước tốt, đảm bảo
sạch sẽ, khô ráo và chống được chuột xâm nhập. Không được để nước, dầu,
hoá chất, tạp vật tích tụ trong hầm cáp, mương cáp.
- Các MBA vận hành phải được thí nghiệm dầu cách điện định kỳ theo
đúng quy định. Biên bản thí nghiệm dầu cách điện của các MBA phải được
ưu giữ để theo dõi, kiểm tra.
- Hệ thống chống sét, nối đất trong trạm điện phải kiểm tra định kỳ
theo đúng quy chuẩn (quy phạm), tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện.
- Nhật ký vận hành phải được ghi chép đầy đủ các thông tin, rõ ràng,
tránh tẩy, xóa, viết đè.
7. Kiể t a phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, dụng
cụ phá dỡ thông thường và phương tiện cứu người t ong đá cháy
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- Kiểm tra định kỳ một tháng một lần đối với phương tiện cứu người
trong đám cháy, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn.
- Một năm một lần, phương tiện cứu người trong đám cháy, phương
tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được kiểm tra bảo dưỡng đúng quy
trình và yêu cầu kỹ thuật của từng loại phương tiện. Đèn chiếu sáng sự cố và
đèn chỉ dẫn thoát nạn được thử nghiệm trong thời gian 2h, những phương tiện
không đảm bảo thời gian làm việc phải được thay thế.
- Dụng cụ phá dỡ thông thường kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần.
- Phương tiện cứu người trong đám cháy, phương tiện chiếu sáng sự cố
và chỉ dẫn thoát nạn phải được bảo quản tránh mưa, nắng, ẩm ướt.
8. Kiểm tra về điều kiện giao thông phục vụ chữa cháy
- Lối vào cho xe chữa cháy phải đảm bảo thông thoáng, chiều rộng của
mặt đường không được nhỏ hơn 3,5 m cho mỗi làn xe, chiều cao của khoảng
không tính từ mặt đường ên phía trên không không được nhỏ hơn 4,25 m.
- Đường cho xe chữa cháy uôn đảm bảo tiếp cận tới các nguồn nước
chữa cháy của trạm biến áp cũng như tới các điểm thuận lợi cho việc chữa
cháy, cứu nạn.
9. Kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cơ giới
- Xe chữa cháy, tàu chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động được kiểm
tra, bảo dưỡng thường xuyên và đảm bảo luôn hoạt động tốt theo tính năng kỹ
thuật của nhà sản xuất.
- Xe chữa cháy, tàu chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động uôn được
nạp đủ nhiên liệu, chất chữa cháy và dụng cụ trang bị kèm theo đầy đủ.
- Xe chữa cháy, tàu chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động được tiến
hành kiểm tra, bảo dưỡng theo chế độ thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Nội
dung các chế độ kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất.
10. Kiể

t a Phương án chữa cháy

Phương án chữa cháy phải bảo đảm các yêu cầu nội dung cơ bản sau:
- Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều
kiện iên quan đến hoạt động chữa cháy.
- Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc
trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ
khác nhau.
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- Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực ượng, phương tiện, tổ chức chỉ
huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa
cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy.
Mẫu Phương án chữa cháy thực hiện theo quy định của Bộ Công an.
Phương án chữa cháy phải được phê duyệt theo quy định hiện hành (Điều 13
Mục 2 Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014).
11. Nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn
về PCCC
- Nội quy an toàn về PCCC gồm các nội dung cơ bản sau: uy định
việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy và thiết bị, dụng
cụ có khả năng sinh ửa, sinh nhiệt; quy định những hành vi bị cấm và những
việc phải àm để ngăn chặn, phòng ngừa cháy, nổ; quy định việc bảo quản, sử
dụng hệ thống, thiết bị, phương tiện PCCC; quy định cụ thể những việc phải
làm khi có cháy, nổ xảy ra.
- Sơ đồ chỉ dẫn về PCCC phải thể hiện được các hạng mục công trình,
hệ thống đường nội bộ, lối thoát nạn, hướng thoát nạn, vị trí nguồn nước chữa
cháy và phương tiện chữa cháy; tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể,
sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy có thể tách thành những sơ đồ chỉ
dẫn riêng thể hiện một hoặc một số nội dung trên
- Biển cấm lửa (biển cấm ngọn lửa trần), biển cấm hút thuốc, biển cấm
cản trở lối đi ại, biển cấm dùng nước làm chất dập cháy. Đối với những nơi
sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ, khí đốt hoá lỏng, xăng dầu và những
nơi tương tự khác có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao cần thiết cấm hành vi
mang diêm, bật lửa, điện thoại di động và các thiết bị, vật dụng, chất có khả
năng phát sinh ra tia lửa hoặc lửa thì có biển phụ ghi rõ những vật cần cấm;
- Biển báo khu vực hoặc vật liệu có nguy hiểm cháy, nổ;
- Biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy là biển chỉ hướng thoát nạn,
cửa thoát nạn và chỉ vị trí để điện thoại, bình chữa cháy, trụ nước, bến lấy
nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác.
- Quy cách, mẫu biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn trong ĩnh vực
phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn TCVN
4897: 1989. Phòng cháy dấu hiệu an toàn về mẫu mã, kích thước. Trong
trường hợp cần thiết phải quy định rõ hiệu lực của các biển cấm, biển báo thì
có biển phụ kèm theo.
- Nội quy, sơ đồ chỉ dẫn về PCCC của nơi nào phải được phổ biến cho
mọi người ở nơi đó biết và phải niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người
khác có liên quan biết và chấp hành.
22

Phụ lục II
TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Đơn vị …………………
Số:

/BC- EVN….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
…….., ngày

tháng năm

BÁO CÁO NHANH
Về việc ………………………………

Thực hiện …………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………
1. Thời gian xảy ra cháy, nổ: ................................................................
…………………………………………………………………………………
2. Tóm tắt diễn biến cháy, nổ: ..............................................................
………………………………………………………………………………..
3. Sơ bộ nguyên nhân cháy nổ: ............................................................
………………………………………………………………………………..
4. Ước tính mức độ hư hỏng, thiệt hại: ................................................
………………………………………………………………………………..
5. Dự kiến biện pháp khắc phục và thời gian xử lý, giải quyết vụ việc:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Nơi nhận:
- ………;
- ………;
- Lưu ……...

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên người ký
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Phụ lục III
TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Đơn vị …………………
Số:

/BC- EVN….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
………, ngày

tháng năm

BÁO CÁO
Về việc ………………………………
Thực hiện ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
1. Thời gian xảy ra cháy, nổ: ................................................................
…………………………………………………………………………………
2. Diễn biến cháy, nổ: .........................................................................
…………………………………………………………………………………
3. Nguyên nhân cháy, nổ: .....................................................................
…………………………………………………………………………………
4. Mức độ hư hỏng, thiệt hại: ................................................................
…………………………………………………………………………………
5. Biện pháp khắc phục và thời gian xử lý, giải quyết vụ việc: ..............
…………………………………………………………………………………
6. Kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị có liên
quan đến việc cháy, nổ; .....……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
7. Giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa trong đơn vị. ................................
…………………………………………………………………………………
Nơi nhận:
- ………;
- ………;
- Lưu ……...

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)
Họ tên người ký
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