
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

Số:        /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Gia Lai, ngày       tháng  3  năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách và biện pháp xử lý đối với các cơ sở không  

đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

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

27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 

năm 2001; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy 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 Luật Sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy; 

 Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu 

cầu về phòng cháy và 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 

10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về xử lý các 

cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 605/TTr-CAT-

PC07 ngày 21 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 56 cơ sở và biện pháp xử lý không đảm bảo 

yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào sử 

dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 
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có hiệu lực thi hành (Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND), cụ thể (có danh sách 

đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 

01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc 

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

tỉnh Gia Lai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành.  

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị 

quyết số 07/2021/NQ-HĐND, Kế hoạch số 351/KH-UBND: 

a) Chấp hành nghiêm túc Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, Kế hoạch số 

351/KH-UBND và Quyết định này và các quy định của pháp luật về PCCC. Chủ 

động xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục những nội dung không đảm bảo 

yêu cầu về PCCC theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đảm bảo đúng lộ 

trình và thời gian quy định. 

b) Đối với các cơ sở không phụ thuộc nguồn ngân sách nhà nước, tổ chức 

thực hiện ngay các yêu cầu về PCCC theo quy định. 

c) Đối với các cơ sở không thể khắc phục các điều kiện an toàn PCCC, 

thuộc diện di dời, chủ động liên hệ các cơ quan chức năng đề xuất địa điểm. Trong 

thời gian thực hiện các thủ tục phục vụ việc di dời, chủ cơ sở cần thực hiện các 

biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC như giảm quy mô hoạt động, trữ 

lượng chất cháy, tăng cường trang bị phương tiện PCCC.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành 

thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các cơ sở tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- C07 - BCA (báo cáo); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND  

   các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Hải Long 

 

  



     ỦY BAN NHÂN DÂN 

          TỈNH GIA LAI 

 

 

DANH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ KHÔNG ĐẢM BẢO YÊU CẦU  

PCCC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC NGÀY  

LUẬT PCCC SỐ 27/2001/QH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /3/2023 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Gia Lai) 

STT Tên cơ sở 

- Đơn vị quản lý/chủ cơ sở  

- Địa chỉ cơ sở  

- Thời gian hoạt động 

Các điều kiện về PCCC không đảm bảo Biện pháp xử lý 

1.  

Trung tâm 

thương mại 

Pleiku 

- Đơn vị quản lý: UBND Tp. 

Pleiku; 

- Địa chỉ: Đường Trần Phú, 

P. Diên Hồng, Tp. Pleiku; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1997. 

- Đường giao thông phục vụ chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ; đường và lối thoát nạn (khu vực 

nhà lồng). 

- Khoảng cách an toàn đến nhà, công trình 

ngoài cơ sở. 

- Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa 

cháy tự động (nhà lồng); Hệ thống họng nước 

chữa cháy trong nhà; Hệ thống cấp nước chữa 

cháy ngoài nhà; Hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố và chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống chống sét; 

hệ thống điện phục vụ các hệ thống PCCC. 

UBND thành phố Pleiku lập kế hoạch, lập thiết 

kế cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các 

yêu cầu về PCCC. Theo TCVN 6161:1996 

Phòng cháy và chữa cháy - Chợ và trung tâm 

thương mại - Yêu cầu thiết kế; QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

2.  Chợ Yên Thế 

- Đơn vị quản lý: UBND 

phường Yên Thế 

- Địa chỉ: Đường Lê Đại 

Hành, phường Yên Thế, Tp. 

Pleiku  

- Thời gian hoạt động: năm 

1997 

- Đường giao thông phục vụ chữa cháy, cứu 

nạn cứu hộ; đường và lối thoát nạn. 

- Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng 

mục, khoảng cách an toàn đến nhà, công trình 

lân cận ngoài cơ sở. 

- Phương tiện chữa cháy, gồm: Hệ thống báo 

cháy tự động; Hệ thống họng nước chữa cháy 

trong nhà; Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài 

nhà; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn 

thoát nạn; Hệ thống loa truyền thanh; Hệ thống 

UBND thành phố Pleiku lập kế hoạch, lập thiết 

kế cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các 

yêu cầu về PCCC. Theo TCVN 9211: 2012 

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan.. 
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chống sét; Hệ thống điện phục vụ kinh doanh 

và điện chiếu sáng bảo vệ, điện phục vụ các hệ 

thống PCCC. Phương tiện chữa cháy tại chỗ; 

3.  Chợ Trà Bá 

- Đơn vị quản lý: UBND 

phường Trà Bá 

- Địa chỉ: Đường Trường 

Chinh, Phường Trà Bá, Tp. 

Pleiku  

- Thời gian hoạt động: năm 

2001 

- Đường giao thông phục vụ chữa cháy, cứu 

nạn cứu hộ; đường và lối thoát nạn. 

- Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng 

mục, khoảng cách đến nhà, công trình lân cận 

ngoài cơ sở. 

- Phương tiện chữa cháy, gồm: Hệ thống báo 

cháy tự động; Hệ thống họng nước chữa cháy 

trong nhà; hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài 

nhà; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn 

thoát nạn; Hệ thống loa truyền thanh; Hệ thống 

chống sét; Hệ thống điện phục vụ kinh doanh 

và điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục 

vụ các hệ thống PCCC; Phương tiện chữa cháy 

tại chỗ; 

UBND thành phố Pleiku lập kế hoạch, lập thiết 

kế cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các 

yêu cầu về PCCC. Theo TCVN 9211: 2012 

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

4.  
Chợ thị trấn 

Chư Prông 

- Đơn vị quản lý: UBND thị 

trấn Chư Prông;  

- Địa chỉ: Thị trấn Chư 

Prông, huyện Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1991. 

- Đường giao thông phục vụ chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ;  

- Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng 

mục, khoảng cách đến công trình lân cận ngoài 

công trình; yêu cầu về ngăn cháy lan. 

- Phương tiện chữa cháy, gồm: Hệ thống báo 

cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy 

trong nhà; hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài 

nhà; hệ thống điện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn 

thoát nạn; Hệ thống loa truyền thanh; Phương 

tiện chữa cháy tại chỗ không đảm bảo số 

lượng; hệ thống chống sét; Hệ thống điện phục 

vụ kinh doanh và điện chiếu sáng bảo vệ, điện 

phục vụ các hệ thống PCCC. 

UBND huyện Chư Prông lập kế hoạch, lập 

thiết kế cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo 

các yêu cầu về PCCC. Theo TCVN 9211: 2012 

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 
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5.  

Cửa hàng xăng 

dầu Hợp tác xã 

nông nghiệp 

Phú Thiện 

- Chủ cơ sở: HTX Nông 

nghiệp Phú Thiện; 

- Địa chỉ: Đường Hùng 

Vương, Thị trấn Phú Thiện, 

Huyện Phú Thiện;  

- Thời gian hoạt động: 

năm1994. 

- Khoảng cách an toàn từ cột bơm, cổ bể chứa 

xăng dầu đến công trình công cộng (chợ Phú 

Thiện)  

- Kết cấu nhà bán hàng, chiều cao của mái che 

cột bơm.  

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

6.  
Cửa hàng xăng 

dầu Tuấn Hùng 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

MTV Tuấn Hùng; 

- Địa chỉ: số 130 đường 

Hùng Vương, Tổ 2, TT. 

Chư Prông Huyện Chư 

Prông;  

- Thời gian hoạt động: năm 

1998. 

- Không đảm bảo chiều rộng tối thiểu (theo quy 

định của Sở Công thương: trong khu vực đô thị 

chiều rộng tối thiểu CHXD là 20m). 

- Khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa 

xăng dầu đến ranh giới công trình dân dụng 

(1,5m và 4,2m).  

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

7.  

Cửa hàng xăng 

dầu Nguyễn 

Văn Tạo 

- Chủ cơ sở: DNTN Nguyễn 

Văn Tạo 

- Địa điểm: Số 337 đường 

Trường Sơn, P.Yên Thế, 

TP. Pleiku;  

- Thời gian hoạt động: năm 

2001. 

- Khoảng cách an toàn từ cột bơm đến công 

trình dân dụng (6,3m); từ bể chứa xăng dầu đến 

công trình dân dụng và đến ranh giới công trình 

(1m và 2m).  

- Không có tường bao kín bao quanh cửa hàng. 

- Chiều cao mái che cột bơm (4,2m).  

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

8.  

Cửa hàng xăng 

dầu Phương 

Tiến - Cơ sở 1 

- Chủ cơ sở:  DNTN 

Phương Tiến; 

- Địa chỉ: Thị trấn Ia Kha, 

huyện Ia Grai;  

- Thời gian hoạt động: năm 

1999 

- Khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa 

xăng dầu đến công trình dân dụng và đến ranh 

giới công trình (8,6m và 0,7m), khoảng cách 

giữa các hạng mục thuộc cửa hàng.  

- Đường ống van thở không đảm bảo chiều cao. 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

9.  
Cửa hàng xăng 

dầu Đức Tính 

- Chủ cơ sở:  DNTN Đức 

Tính; 

- Địa chỉ:  Quốc lộ 19, xã 

Cư An, Huyện Đăk Pơ;  

- Thời gian hoạt động: năm 

1993. 

- Diện tích đất tối thiểu không đảm bảo theo 

quy định.   

- Kết cấu nhà bán hàng, mái che. 

- Khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa xăng 

dầu đến công trình dân dụng và đến ranh giới 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 
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công trình, khoảng cách giữa các hạng mục 

thuộc cửa hàng  

- Vị trí bố trí bể chứa xăng, dầu (bố trí dưới 

gian bán hàng). 

10.  
Cửa hàng xăng 

dầu Tân Châu 

- Chủ cơ sở:  DNTN Tân 

Châu; 

- Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, 

Xã Tân An, Huyện Đăk Pơ; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1998 

- Diện tích đất tối thiểu xây dựng cửa hàng.   

- Kết cấu nhà bán hàng, mái che. 

- Khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa xăng 

dầu đến công trình dân dụng và đến ranh giới 

công trình, khoảng cách giữa các hạng mục 

thuộc cửa hàng.  

- Không có tường bao kín bao quanh cửa hàng. 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

11.  
Cửa hàng xăng 

dầu Nguyễn 

Hồng Tám 

- Chủ cơ sở: DNTN Nguyễn 

Hồng Tám; 

- Địa chỉ: Số 186 đường 

Quang Trung, Phường An 

Phú, Thị xã An Khê 

- Thời gian hoạt động: năm 

1993. 

- Kết cấu nhà bán hàng; Chiều cao mái che cột 

bơm (3,8m); không xây tường bao kín khu vực 

cửa hàng. 

- Khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa 

xăng dầu đến công trình dân dụng và đến ranh 

giới công trình (8,6m và 2m), khoảng cách 

giữa các hạng mục thuộc cửa hàng;  

- Hệ thống van thở; nối đất an toàn cột bơm.  

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

12.  
Cửa hàng xăng 

dầu Việt Màu 

- Chủ cơ sở:  Công ty 

TNHH MTV Việt Màu; 

- Địa chỉ: xã Ia Hrú, huyện 

Chư Pưh,  

- Thời gian hoạt động: 2000. 

Khoảng cách từ bể chứa xăng dầu đến công 

trình dân dụng ngoài cửa hàng (6,5m), ranh 

giới đất (01 m). 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

13.  
CHXD Dung 

Thiện 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

MTV Dung Thiện Gia Lai; 

- Địa chỉ: 317 đường Quang 

Trung, P. Ngô Mây, TX.An 

Khê; 

- Thời gian hoạt động: năm 

2001 

Khoảng cách từ bồn chứa xăng dầu đến công 

trình dân dụng ngoài cửa hàng (2,5m). 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 
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14.  CHXD Biển Hồ 

- Chủ cơ sở:  CN Công ty 

CP Xăng dầu dầu khí PV 

OIL Miền Trung tại Gia Lai; 

- Địa chỉ: số 109 đường Võ 

Văn Kiệt, TP Pleiku; 

- Thời gian hoạt động: 1996. 

Khoảng cách từ bồn chứa đến công trình dân 

dụng (2,1m).  

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

15.  

CHXD số 4 - 

Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu 

Bắc Tây 

Nguyên 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu Bắc Tây 

Nguyên; 

- Địa chỉ: 671 Phạm Văn 

Đồng, P. Yên Thế, Tp. 

Pleiku; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1995. 

Khoảng cách từ bồn chứa, cột bơm đến ranh 

giới công trình công cộng (10m.) 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

16.  

CHXD số 18 – 

Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu 

Bắc Tây 

Nguyên 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

MTV xăng  dầu Bắc Tây 

Nguyên; 

- Địa chỉ: Thị trấn Chư 

Prông, huyện Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1998. 

Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến 

công trình dân dụng ngoài cửa hàng (2,5m) 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

17.  

CHXD số 21 – 

Công ty TNHH 

MTV xăng  dầu 

Bắc Tây 

Nguyên 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

MTV xăng  dầu Bắc Tây 

Nguyên; 

- Địa chỉ: 221 đường Quang 

Trung, tổ 4, phường Ngô 

Mây, thị xã An Khê; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1993. 

Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến 

công trình dân dụng ngoài cửa hàng (4m và 

7m). 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

18.  

Cửa hàng xăng 

dầu số 3 - Công 

ty CP TM Nam 

Gia Lai 

– Chủ cơ sở: Công ty Cổ 

phần Thương mại Nam Gia 

Lai. 

- Địa chỉ: Thôn Huy Hoàng, 

xã Ia 

- Hạng mục nhà bán hàng và kho chứa không 

đảm bảo bậc chịu I, II. 

- Khoảng cách từ họng nhập kín đến gian bán 

hàng là 2,1 m.  

- Chiều cao của mái che trụ bơm là 3,9m. 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 



8 

 
Rsươm, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

- Thời gian hoạt động năm: 

1998. 

- Đảo bơm có chiều cao 1cm.  

 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

19.  
CHXD Hưng 

Gia Phát 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

Hưng Gia Phát Gia Lai; 

- Địa chỉ: Quốc lộ 19, thôn An 

Thượng 2, xã Song An, TX. 

An Khê; 

- Thời gian hoạt động: năm 

2000. 

Bể chứa xăng dầu đặt nổi. 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

20.  
CHXD số 4 – 

DNTN Quang 

Anh 

Chủ cơ sở: DNTN Quang 

Anh; 

- Địa chỉ: Xã Bàu Cạn, 

huyện Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1994. 

Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến 

công trình dân dụng ngoài cửa hàng 1,2 mét. 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

21.  

CHXD số 7 – 

Công ty CP 

Kinh doanh và 

phát triển Miền 

Núi 

- Chủ cơ sở: Công ty CP 

Kinh doanh và phát triển 

Miền Núi  

- Địa chỉ: Xã Ia Băng, huyện 

Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động: 1998 

Khoảng cách an toàn từ bể chứa xăng dầu đến 

công trình dân dụng ngoài cửa hàng 

Di dời cửa hàng tới vị trí khác hoặc cải tạo cửa 

hàng khi đảm bảo an toàn về PCCC theo 

QCVN 01/2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 

và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật. 

22.  

Trụ sở 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

- Đơn vị quản lý: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Địa chỉ: Số 24 Quang 

Trung, P. Tây Sơn, Tp. 

Pleiku;  

- Thời gian hoạt động: năm 

1986. 

- Yêu cầu về thoát nạn. 

 - Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước 

chữa cháy; hệ thống điện, chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn 

thoát nạn. Phương tiện chữa cháy ban đầu chưa 

trang bị đầy đủ. 

Cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu 

cầu về PCCC theo theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

23.  
Trụ sở Huyện 

ủy 

Đak Đoa 

- Đơn vị quản lý: Huyện ủy 

Đak Đoa. 

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước 

chữa cháy ngoài nhà; hệ thống điện chiếu sáng 

sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 

Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 

cấp nước chữa cháy ngoài nhà; hệ thống điện 

chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo quy 
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- Địa chỉ: Thị trấn Đak Đoa, 

huyện Đak Đoa,  

- Thời gian hoạt động: năm 

1999. 

định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 

trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 

24.  
Trụ sở Sở Tài 

chính tỉnh Gia 

Lai 

- Đơn vị quản lý: Sở Tài 

chính.  

- Địa chỉ: 03 đường Trần 

Hưng Đạo, P. Tây Sơn, Tp. 

Pleiku; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1999. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy 

tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn 

thoát nạn. 

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống 

báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố, chỉ dẫn thoát nạn. Theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009  và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

25.  
Trụ sở Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

tỉnh Gia Lai 

- Đơn vị quản lý: Sở Giáo 

dục và Đào tạo.  

- Địa chỉ: 56 Trần Hưng 

Đạo, Tây Sơn, Tp. Pleiku. 

- Thời gian hoạt động: trước 

năm 2001.  

Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy 

tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn 

thoát nạn. 

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống 

báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố, chỉ dẫn thoát nạn. Theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009  và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

26.  
Trụ sở Hội nông 

dân tỉnh Gia Lai 

- Đơn vị quản lý: Hội nông 

dân tỉnh Gia Lai.  

- Địa chỉ: 19 Nguyễn Du, 

Tây Sơn, Tp. Pleiku. 

- Thời gian hoạt động: năm 

1990. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo 

cháy tự động, phương tiện chữa cháy. 

Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, 

hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chữa 

cháy, theo QCVN 06:2022/BXD; TCVN 

3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy 

cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, 

bảo dưỡng  và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

27.  

Trụ sở Ủy ban 

mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

tỉnh Gia Lai 

- Đơn vị quản lý: Ủy ban 

mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Gia Lai.  

- Địa chỉ: 07 Trần  Hưng 

Đạo, Tây Sơn, Tp. Pleiku. 

- Thời gian hoạt động: năm 

2000. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. 

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài 

nhà, theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho 

nhà và công trình; TCVN 3890:2009  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. 
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28.  
Trụ sở Điện lực 

Pleiku - Công ty 

điện lực Gia Lai 

- Đơn vị quản lý: Công ty 

Điện lực Gia Lai.  

- Địa chỉ: 01 Hoàng Hoa 

Thám, Tây Sơn, Tp. Pleiku. 

- Thời gian hoạt động: năm 

1995. 

Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống điện 

chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; phương 

tiện PCCC và CNCH 

Bổ sung hệ thống báo cháy tự động; hệ thống 

điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; 

phương tiện PCCC và CNCH, theo quy định 

QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 

trình; TCVN 3890:2009  và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 

29.  
Trụ sở Sở Giao 

thông vận tải 

tỉnh Gia Lai 

 

- Đơn vị quản lý: Sở Giao 

thông vận tải;  

- Địa chỉ: 10 Trần Hưng 

Đạo, Tây Sơn, TP. Pleiku; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1980, 1994. 

Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo 

cháy tự động. 

Bổ sung hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ 

thống báo cháy tự động, theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009  và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

30.  
Trụ sở Đài Khí 

tượng Thủy Văn 

Tây Nguyên 

- Đơn vị quản lý: Đài Khí 

tượng Thủy Văn Miền Trung 

- Địa chỉ: Trường Chinh, P. 

Phù Đổng, Tp. Pleiku;  

- Thời gian hoạt động: 1993 

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa 

cháy bằng nước. 

Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 

chữa cháy bằng nước, theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009  và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

31.  
Trụ sở Tòa án 

nhân dân huyện 

Chư Prông 

- Đơn vị quản lý: TAND 

huyện Chư Prông; 

- Địa chỉ: Thị trấn Chư 

Prông, huyện Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động: 

3/2001. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo 

cháy tự động. 

Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, 

hệ thống báo cháy tự động, theo quy định 

QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 

trình, TCVN 3890:2009  và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 

32.  
Trụ sở HĐND-

UBND thị xã 

Ayun Pa 

 - Đơn vị quản lý: UBND thị 

xã Ayun Pa; 

- Địa chỉ: Số 63 đường 

Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa; 

- Thời gian hoạt động: 1976. 

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện 

chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống 

chữa cháy bằng nước. 

Cải tạo, bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ 

thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, 

hệ thống chữa cháy bằng nước theo TCVN 

3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy 

cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, 

bảo dưỡng, QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và 
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công trình; TCVN 3890:2009  và các Quy định 

của pháp luật có liên quan. 

33.  
Trụ sở Tòa án 

nhân dân huyện 

Ia Grai 

- Đơn vị quản lý: Tòa án 

nhân dân huyện Ia Grai 

- Địa chỉ: Số 286 đường 

Hùng Vương, Thị trấn Ia 

Kha, huyện Ia Grai 

- Thời gian hoạt động: 1995 

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu 

sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 

Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 

điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo 

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy 

chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố 

trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 

34.  
Trụ sở Hạt kiểm 

lâm huyện Ia 

Grai 

- Đơn vị quản lý: Hạt kiểm 

lâm huyện Ia Grai 

- Địa chỉ: TDP5, thị trấn Ia 

Kha, huyện Ia Grai 

- Thời gian hoạt động: 1997 

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu 

sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 

Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 

điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo 

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy 

chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố 

trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 

35.  
Trụ sở Tòa án 

nhân dân huyện 

KBang 

- Đơn vị quản lý: TAND 

huyện Kbang. 

- Địa chỉ: Số 315 đường 

Quang Trung, thị trấn 

Kbang, huyện Kbang; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1997. 

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện 

chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, phương 

tiện chữa cháy. 

Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 

điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, 

phương tiện chữa cháy. Theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009  và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

36.  
Trụ sở Phòng 

Giáo dục huyện 

KBang 

Đơn vị quản lý: Phòng Giáo 

dục huyện Kbang. 

- Địa chỉ: Số 45 đường Trần 

Hưng Đạo, thị trấn Kbang, 

huyện Kbang; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1994. 

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện 

chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, phương 

tiện chữa cháy. 

Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 

điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, 

phương tiện chữa cháy. Theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009  và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

37.  

Khu hành 

chính: Trụ sở 

HĐND-UBND 

huyện Chư Păh, 

huyện ủy Chư 

Păh, Ủy ban 

- Đơn vị quản lý: UBND 

huyện Chư Păh. 

- Địa chỉ: Thị trấn Phú Hòa, 

huyện Chư Păh 

- Thời gian hoạt động: 1997. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy. 

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy theo quy 

định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 

trình; TCVN 3890:2009  và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 
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mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

huyện Chư Păh 

38.  
Nhà xưởng - 

Công ty CP Chè 

Bàu Cạn 

- Chủ cơ sở:  Công ty CP Chè 

Bàu Cạn.  

- Địa chỉ: Xã Bàu Cạn, 

huyện Chư Prông.  

- Thời gian hoạt động:  năm 

1975 

- Yêu cầu về ngăn cháy lan. 

- Hệ thống chữa cháy tự động; Hệ thống báo 

cháy tự động; Hệ thống cấp nước chữa cháy; 

Phương tiện PCCC; yêu cầu về thoát khói. 

Cải tạo, bổ sung Hệ thống chữa cháy tự động, 

Hệ thống báo cháy tự động, Hệ thống cấp nước 

chữa cháy, Phương tiện PCCC, yêu cầu về 

thoát khói các giải pháp đảm bảo các yêu cầu 

về PCCC theo quy định QCVN 06:2022/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy 

cho nhà và công trình; TCVN 3890:2009  và 

các Quy định của pháp luật có liên quan. 

39.  
Nhà xưởng 

Công ty CP Chè 

Biển Hồ 

- Chủ cơ sở: Công ty CP 

Chè Biển Hồ 

- Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng, 

huyện Chư Păh  

- Thời gian hoạt động: năm 

1986 

 

- Yêu cầu về ngăn cháy, thoát nạn. 

- Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa 

cháy tự động; Hệ thống cấp nước chữa cháy; 

hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát 

nạn; Hệ thống điện phục vụ các hệ thống 

PCCC;  Hệ thống thông gió, hút khói; Phương 

tiện chữa cháy ban đầu.  

Cải tạo, bổ sung Hệ thống báo cháy tự động, 

hệ thống chữa cháy tự động, Hệ thống cấp 

nước chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố, chỉ dẫn thoát nạn, Hệ thống điện phục vụ 

các hệ thống PCCC,  Hệ thống thông gió, hút 

khói, Phương tiện chữa cháy ban đầu, các giải 

pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy 

định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 

trình; TCVN 3890:2009  và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 

40.  

Xí nghiệp chế 

biến vận tải – 

Công ty TNHH 

MTV Cao su 

Chư Prông 

 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

MTV Cao su Chư Prông.  

- Địa chỉ: Xã Ia Drăng, 

huyện Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động:  năm 

1991 

- Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng 

mục nhà xưởng (5m); yêu cầu về ngăn cháy 

lan. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống báo 

cháy tự động; Hệ thống điện chiếu sáng sự cố, 

chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống thông gió, hút 

khói; hệ thống điện phục vụ các hệ thống 

PCCC. 

Cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu 

cầu về PCCC theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 

3890:2009 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

41.  

Nhà xưởng sản 

xuất bao bì - 

Công ty CP Bắc 

Tây Nguyên 

- Chủ cơ sở:  Công ty CP 

Bắc Tây Nguyên;  

- Địa chỉ: Số 740 Lê Duẩn, 

xã Chư Á, Tp. Pleiku 

- Khoảng cách an toàn PCCC đến các công 

trình lân cận; đường giao thông phục vụ chữa 

cháy. 

Cải tạo, bổ sung Hệ thống báo cháy tự động, 

Hệ thống chữa cháy tự động, Hệ thống cấp 

nước chữa cháy; Hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố, chỉ dẫn thoát nạn Hệ thống thông gió, hút 
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- Thời gian hoạt động: năm 

1994. 

- Hệ thống báo cháy tự động, Hệ thống chữa 

cháy tự động, Hệ thống cấp nước chữa cháy; 

Hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát 

nạn Hệ thống thông gió, hút khói; Phương tiện 

chữa cháy ban đầu. 

khói; Phương tiện chữa cháy ban đầu, các giải 

pháp đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy 

định QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 

trình; TCVN 3890:2009 và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 

42.  
Kho Nông sản - 

Công ty TNHH 

Trung Hiếu 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

Trung Hiếu 

- Địa chỉ: Xã Ia Der, huyện 

Ia Grai 

- Thời gian hoạt động: 2000. 

Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo 

cháy tự động, điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn 

thoát nạn 

Cải tạo, bổ sung hệ thống chữa cháy bằng 

nước, hệ thống báo cháy tự động, điện chiếu 

sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 

06:2022/BXD; TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. 

43.  

Kho Nông sản - 

Công ty TNHH 

Việt Tân (nay là 

Công ty TNHH 

Xây dựng Mai 

Thanh) 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

Xây dựng Mai Thanh 

- Địa chỉ: Xã Ia Der, huyện 

Ia Grai 

- Thời gian hoạt động: 1999.  

Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo 

cháy tự động, điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn 

thoát nạn 

Cải tạo, bổ sung Hệ thống chữa cháy bằng 

nước, hệ thống báo cháy tự động, điện chiếu 

sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 

06:2022/BXD; TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. 

44.  
Nhà kho - Công 

ty Cổ phần Tín 

Thành Đạt 

- Chủ cơ sở: Công ty cà phê 

331 

- Địa chỉ: 570 Phạm Văn 

Đồng, tổ 1, phường Đống 

Đa, Tp. Pleiku. 

- Năm hoạt động: 1993. 

Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, 

chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống thông gió, hút khói, 

phương tiện chữa cháy. 

Cải tạo, bổ sung hệ thống chữa cháy bằng 

nước, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện 

chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống 

thông gió, hút khói, phương tiện chữa cháy. 

Theo quy định QCVN 06:2022/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho 

nhà và công trình, TCVN 3890:2009  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. 

45.  
Nhà kho - Công 

ty TNHH MTV 

Tiến Vũ Gia Lai 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH 

MTV Tiến Vũ Gia Lai; 

- Địa chỉ: Phường Đống Đa, 

Tp. Pleiku 

- Thời gian hoạt động: năm 

1996. 

Hệ thống chữa cháy bằng nước; hệ thống báo 

cháy tự động; hệ thống chống sét 

Cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu 

cầu về PCCC theo QCVN 06:2022/BXD, 

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy 

chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố 

trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. 
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46.  
Nhà thiếu nhi 

thành phố 

Pleiku 

- Đơn vị  quản lý: Nhà thiếu 

nhi thành phố Pleiku;  

- Địa chỉ: 60 Hai Bà Trưng, 

phường Tây Sơn, Tp. 

Pleiku; 

- Thời gian hoạt động: năm 

1993. 

Hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thóng điện chiếu sáng sự cố, chỉ 

dẫn thoát nạn.  

Bổ sung hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ 

thống báo cháy tự động, hệ thóng điện chiếu sáng 

sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 

06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. 

47.  

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên tỉnh Gia 

Lai 

- Đơn vị quản lý: Trung tâm 

giáo dục thường xuyên tỉnh 

Gia Lai 

- Địa chỉ: 61 đường Lý Thái 

Tổ, phường Yên Đỗ, Tp. 

Pleiku; 

- Thời gian hoạt động: 1995. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thóng báo 

cháy tự động; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố 

biển chỉ dẫn thoát nạn.  

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ 

thóng báo cháy tự động; hệ thống đèn chiếu 

sáng sự cố biển chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 

06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. 

48.  
Trường Tiểu 

học Nguyễn Thị 

Minh khai 

- Đơn vị quản lý: UBND 

huyện Chư Prông; 

- Địa chỉ: Thị trấn Chư 

Prông, huyện Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động: 1976. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ 

dẫn thoát nạn. 

Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, 

hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chiếu sáng 

sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 

06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. 

49.  
Trường Tiểu 

học Hùng 

Vương 

- Đơn vị quản lý: UBND 

huyện Chư Prông; 

- Địa chỉ: Thị trấn Chư 

Prông, huyện Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động: 1995. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo 

cháy tự động hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ 

dẫn thoát nạn.  

Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, 

hệ thống báo cháy tự động hệ thống chiếu sáng 

sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 

06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. 

50.  
Trường Tiểu 

học Lý Thường 

Kiệt 

- Đơn vị quản lý: UBND 

huyện Chư Prông; 

- Địa chỉ: Xã Ia Vê, huyện 

Chư Prông; 

- Thời gian hoạt động: 1995. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chiếu 

sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 

Cải tạo, bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, 

hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 

theo QCVN 06:2022/BXD, TCVN3890:2009 

Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và 

công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  

và các Quy định của pháp luật có liên quan. 
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51.  
Nhà xưởng - Cơ 

sở kinh doanh 

Minh Trung 

- Chủ cơ sở: HKD Minh 

Trung; 

- Địa chỉ: Phường Thống 

Nhất, Tp. Pleiku; Gia Lai 

- Thời gian hoạt động: năm 

2000. 

- Đường giao thông phục vụ chữa cháy. 

- Khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng 

mục và công trình lân cận. 

- Hệ thống PCCC: hệ thống chữa cháy bằng 

nước, hệ thống báo cháy tự động. 

Cải tạo, bổ sung các giải pháp đảm bảo các yêu 

cầu về PCCC theo quy định QCVN 

06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

An toàn cháy cho nhà và công trình, TCVN 

3890:2009 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

52.  
Trường THPT 

Huỳnh Thúc 

Kháng 

- Đơn vị quản lý: Sở 

GD&ĐT tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: TT. Ia Kha, huyện 

Ia Grai 

- Năm hoạt động: 1992 

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu 

sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn 

Bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống 

điện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo 

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy 

chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố 

trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các Quy định của 

pháp luật có liên quan. TCVN 8794:2011 và 

các Quy định của pháp luật có liên quan. 

53.  
Trường mầm 

non  17/3 

- Đơn vị quản lý: UBND 

huyện Ia Grai 

- Địa chỉ: TT. Ia Kha, huyện 

Ia Grai 

- Thời gian hoạt động: năm 

1998. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ 

dẫn thoát nạn. 

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống 

báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 

06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan. TCVN 

3907:2011 và các Quy chuẩn khác có liên 

quan. 

54.  
Trường TH Lý 

Tự Trọng 

- Đơn vị quản lý: UBND 

huyện Ia Grai 

- Địa chỉ: Xã Ia Der, huyện 

Ia Grai 

- Thời gian hoạt động: 1994 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ 

dẫn thoát nạn. 

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống 

báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố, chỉ dẫn thoát nạn theo QCVN 

06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng  và các 

Quy định của pháp luật có liên quan.TCVN 

8793:2011 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

55.  
Trường mầm 

non 19/8 

- Đơn vị quản lý: UBND 

huyện Ia Grai 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ 

dẫn thoát nạn. 

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống 

báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 
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- Địa chỉ: Ia Tô, huyện Ia 

Grai 

- Thời gian hoạt động: 2001 

06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. TCVN 

3907:2011 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

56.  
Trường THCS 

Phan Bội Châu  

- Đơn vị quản lý: UBND 

huyện Ia Grai 

- Địa chỉ: Thôn Lập Thành, 

xã Ia Yok, huyện Ia Grai; 

- Thời gian hoạt động: 2001 

Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự cố, chỉ 

dẫn thoát nạn. 

Bổ sung hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống 

báo cháy tự động, hệ thống điện chiếu sáng sự 

cố, chỉ dẫn thoát nạn, theo QCVN 

06:2022/BXD, TCVN 3890:2009 Phương tiện 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, 

trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, TCVN 

8794:2011 và các Quy định của pháp luật có 

liên quan. 

Lưu ý: 56 cơ sở theo danh sách đã lập, phải hoàn thành khắc phục các kiến nghị trước ngày 31/5/2023. 
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