HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
HUYỆN HÓC MÔN
******

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ
100.000 đồng đến 300.000 đồng: Đối với
hành vi không thay thế phương tiện, thiết bị
thông tin báo cháy hỏng hoặc mất tác dụng.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH
VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY
VÀ CHỮA CHÁY

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến
500.000 đồng đối với một trong những
hành vi sau đây:

(Trích một số Điều của Nghị định số
167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ
nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng
chống bạo lực gia đình)

a) Không có hiệu lệnh, thiết bị thông
tin báo cháy theo quy định;

I. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ
THÔNG TIN BÁO CHÁY (Điều 40)

b) Báo cháy chậm, không kịp thời; báo
cháy không đầy đủ.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến
5.000.000 đồng đối với một trong những
hành vi sau đây:
a) Báo cháy giả;
b) Không báo cháy hoặc ngăn cản, gây
cản trở việc thông tin báo cháy;
c) Đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin
không kịp thời khắc phục những hỏng hóc
đối với thiết bị tiếp nhận thông tin báo
cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và
chữa cháy khi đã có yêu cầu bằng văn bản.
II. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ
PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ TẠI HỘ
GIA ĐÌNH (Điều 47)
1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến
500.000 đồng: Đối với hành vi vô ý vi
phạm quy định an toàn phòng cháy và

chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà chưa
gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại dưới
25.000.000 đồng.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến
1.000.000 đồng: Đối với hành vi vô ý vi
phạm quy định an toàn phòng cháy và
chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại
từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến
5.000.000 đồng: Đối với hành vi vô ý vi
phạm quy định an toàn phòng cháy và
chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt
hại trên 50.000.000 đồng.

III. VI PHẠM TRONG VIỆC ĐỂ
XẢY RA CHÁY, NỔ (Điều 48)
1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến
500.000 đồng: Đối với hành vi vi phạm
quy định an toàn về phòng cháy và chữa
cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại
dưới 2.000.000 đồng.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến
3.000.000 đồng: Đối với hành vi vô ý vi
phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa
cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ
2.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến
8.000.000 đồng: Đối với hành vi vô ý vi
phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa
cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ
10.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến
10.000.000 đồng: Đối với hành vi vô ý
để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ
25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến
25.000.000 đồng: Đối với hành vi do
thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ.
6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến
50.000.000 đồng: Đối với hành vi vô ý
để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên
50.000.000 đồng.

IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG
CHÁY ĐIỆN TRONG HỘ GIA ĐÌNH
Phải lắp cầu dao, áp-tô-mát hoặc các
thiết bị ngắt nhanh phía sau điện kế, đầu
dây điện và đầu mỗi nhánh dây phụ cũng
như lắp cầu chì ở phía trước các ổ cắm
điện để khi xảy ra chạm, chập, quá tải có
thể ngăn ngừa phát hỏa.
Không dùng giấy bạc hoặc dây kim loại
khác để thay thế dây chảy cầu dao; cầu chì.
Không dùng các thiết bị, dụng cụ tiêu
thụ điện chất lượng kém.
Không đặt các chất gây cháy (gas,
xăng, dầu, giấy…) gần các thiết bị, dụng
cụ tiêu thụ điện.
Không lắp đặt ổ cắm điện trong phòng
vệ sinh, phòng tắm vì dễ gây chạm điện
do độ ẩm cao.
Khi sửa chữa điện trong nhà phải ngắt
cầu dao điện.
Trước khi ra khỏi nhà phải tắt tất cả
các thiết bị tiêu thụ điện, đồ dùng điện.
Nên sử dụng loại ấm đun nước có còi
hú báo động khi nước sôi. Khi đun nấu
bếp điện phải có người trông coi.
Không để trẻ nhỏ, người bị bệnh tâm
thần sử dụng các thiết bị điện, đồ dùng điện.

