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BQ CONG AN 
CONG  AN T!NH PHU THQ 

S: 4l1/  CAT-PCO7 

V/v clang tii co sâ vi phtm v PCCC 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc 

Phi ThO, ngàyli2 tháng 8 nám 2021 
StI ThÔNG TIN & TRUYN T(1ONc, 

IINII Phi (I 1110 

VAN BAN ON 
KInh gui: Sâ Thông tin và Truyn thông tinh P

thang..nm 2O4. 

Can ci'r tai Dim b, Khoãn 10, Diêu 17, Nghi djnh s6 1 36/2020/ND-CP ngày 
24 tháng 11 näm 2020 cüa ChInh phü quy djnh: "Co quan có thm quyn ra quyt 
djnh tm dInh chi, dinh chi hot dng thông báo cong khai trén trang thông tin diên 
tu, phi.rcing tin truyn thông v vic tm dInh chi, dInh chi ho?t  dng cüa Co si, 
phixong tin giao thông co giói, h gia dInh, Ca nhân không bâo dam an toàn v 
phông cháy và chüa cháy dn khi duçic phiic hi ho?t dng. Ni dung cong b 
cong khai gm t chüc, cá nhân vi phm, hành vi vi phm, hInh thrc xir 1". 

Hin nay trên dja bàn tinh có 03 co sâ dang thrc hin vic Tam dInh chi, 
DInh chi hoat dng mt phn cong trinh v các 1i vi phm lien quan dn linh vrc 

PhOng cháy và cha cháy tInh dn ngày 31/7/2021 chua duçic phiic hi hoat dng. 

D nâng cao hiu qua trong cOng tác tuyên truyn, nâng cao thüc chip 
hành Pháp 1ut trong lTnh virc Phông cháy và chfta cháy. Cong an tinh tinh Phü 
Thç d nghj S& Thông tin vã Truyn thông tinh Phü Thç däng tãi các co sâ vi 
phm len cng thông tin tryn thông tinh Phii Th9 di vâi 03 co scr (Co danh sách 
và thông tin kern theo).t 

Noi nhmn: 
-Nhutrên; 
- Die Giám dc (d báo cáo); 
- Liru: VT, PCO7. 



Mu s PC14 
CONG AN TtNH PHU THO CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

PHONG CS PCCC&CNCH Dc Ip - Tr do - Hanh phác 
S: Q... /QDDC-PCCc Phz Th9, ngày O tháng nám 2021 

QUYET DINH 
DInh chi hot dng 

TRUONG PHONG CANH SAT PCCC&CNCH 

Can cir Lut Phông cháy và cha cháy ngày 29 tháng 6 näm 2001; Lut 
süa dôi, bô sung mt so dieu cüa Lut Phông cháy và ch&a cháy ngày 
22/1 1/2013; 

Can cü Nghi dlnh s 136/2020/ND-Cp ngày 24/11 /2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiét mt so diéu và bin pháp thi hành Lut Phông cháy và cha 
cháy và Lut sCra dôi, bô sung mt so ctiêu cña Lut Phông cháy và ch&a cháy; 

Can cü Quyet djnh ttm dInh chi hot dng so 06/QDTDC-pccc ngày 
08/7/2021 cüa Phông Cânh sat PCCC&CNCH - Cong an tinh Phü Th9 doi vói 
Cong ty TNT-li-I MTV The h rnói Phü mc; 

Can ci'r tInh hInh thrc té, xét thây nguy ca tric tiêp phát sinh cháy no, 
chua dixoc 1oii tth, vi phim không duçc khäc phiic hoc không the khäc phiic &rçlc và Co nguy Co cháy, no gay hu qua nghiêm tr9ng cüa Cong ty TNT-il-I 
MTV The he mOi Phü Tho. 

QUYET DINH 
Diu 1. DInh chi hoit dng di vâi: Cong ty TNHH MTV Th h mâi 

Phü Tho. 

Dia chi: xä Phü H, thi xa Phii th9, tinh PhO Tho. 
Do ông Tnrorng Thanh Hài là ng.rii dfrng du co si, k tir 16 giä 00 phOt, ngày 09 tháng 8 näm 2021. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k ttr 16 gi 00 phüt, ngày 09 tháng 8 näm 2021. 
Diu 3. 

Ong Tri.rong Thanh Hal có trách nhim thi hành Quyt djnh nay và thirc 
hin các yêu câu ye bão dam an toàn phOng cháy và chüa cháy. 

Ong Tnrong Thanh Hài bj dInh chi hoat dng có quyn khiu nai hoc 
khii kiên hành chInh dôi vâi Quyet djnh nay theo quy djnh cüa pháp Iut./. 
Nci nhn:

Phz Tho, n Ii4ng 8 2021 - Nhu Diu 3;
TR - Liru: Phông CS PCCC&CNCH (O2b) 

Dai tá f'y4fl 



Mu so PCI4 
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V!T NAM 

Dôc1p-Tudo-Hanh phüc 
S: 0.4'.  /QDDC-PCCC Phz Th9, ngây ii tháng nàm 2021 

QUYET D!NH 
DInh chi hot t1ng 

TR1SNG PHONG CANH SAT PCCC&CNCH 

Can cü Lust Phông cháy và chia cháy ngày 29 tháng 6 näm 2001; Lut 
si'ra di, bô sung mt so diêu cüa Lut Phông cháy vâ cha cháy ngày 
22/11/2013; 

Can cr Nghj djnh s 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phi:i 
quy dinh clii tiêt môt so diêu va biên phap thi hanh Luât Phong cháy va chUa 
cháy và Lut sàa dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Phông cháy và cha dhá'; 

Can cir Quyêt djnh tim dInh chi hot dng so 03/QDTDC-PCCC ngày 
05/5/202 1 cüa Phông Cánh sat PCCC&CNCH - Cong an tinh Phü ThQ; 

Can cü tInh hInh thrc té, xét thây nguy ca trirc tiêp phát sinh cháy no, 
chua &rçlc 1oi trü, vi phm không ducic khac phiic hoc không the khàcphuc 
ducK và Co nguy co cháy, no gay hu qua nghiém tr9ng cCia Nhà xithng so 2 - 
Cong ty Co phân Tan Phong. 

QUYET D!NH 
Diu 1. Dmnh chi hot dng dM vâi: Nhà xu&ng s 2 - Cong ty c ph.n 

Tan Phong. 

Dja chi: CCN Dng Long, xä Phü Ninh, huyn Phü Ninh, tinh Phü Th9. 
Do bà Dinh Thj Thrc là nguôi th'rng dâu ca sâ, ké tr 14 gRi 00 phüt, ngày 

04 tháng 6 näm 2021. 

Diu 2. Quyt djnh nay cO hiu 1c k tr 14 gRi 00 phüt, ngày 04 tháng 6 
nAm 2021. 

Diu 3. 

Ba Dinh Thj Thüc có trách nhim thi hành Quyt djnh nay và thuc hin 
các yêu câu ye bão dam an toàn phOng cháy và chtra cháy. 

Ba Dinh Thj Thüc bj dmnh chi hot dng cO quyn khiu nai hoc kWii 
kién hàith chInh dôi vói Quyêt djnh nay theo quy I,) pháp lut./. 
Noinhn Phu '' . am 21 
- Nhu Diêu 3; 
- Luu: Phông CS PCCC&CNCH (O2 

-d7 ' Dai ta irtuw .ii,ie eJVWfl 
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CONG AN TINH PHU THO 
PHONG Cs PCCC&CNCH 



Mau so PCI4 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 

Dôc lap - Tu do - Hanh phác 
SfO/QDDC-pCCC Phá Tho, ngày'J ? tháng 8 nàm 2021 

QUYET DINH 
DInh chi hot dng 

TRU1NG PHONG CANH SAT PCCC&CNCH 

Can cü Lut Phông ,cháy và ch&a cháy ngày 29 tháng 6 nAm 2001; Lut 
süa dôi, bô sung mOt so diêu cüa Lust Phông cháy và chia cháy ngày 
22/11/2013; 

Can cü Nghj cljnh s 136/2020/ND-Cp ngày 24/11/2020 cüa ChInh phii 
quy djnh chi tiêt rnt so diêu và bin pháp thi hành Lut Phông cháy và chüa 
cháy và Lut sCra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Phông cháy và chia cháy; 

Can cu Quyêt djnh t?m dInh chi hot dng so 08/QDTDC-pCCC ngày 
15/7/2021 cüa Phông Cãnh sat PCCC&CNCH - Cong an tinh Phü Th9; 

CAn cti tInh hInh thrc tê, xét thây nguy Ca trirc tiêp phát sinh cháy nO, chua duçic loai tth, vi ph?m không diicic khAc phue hoc khOng the khAc phiic duqc 
và có nguy co cháy, nO gay hu qua nghiêm trQng cüa Cong ty TNI-IIH Bethel 
quôc tê. 

QUYETDINH 
Then 1. Drnh chi hoat ctng doi vcii: Cong ty TNT-iH Bethel quoc te. 
Dja chi: Cijm cong nghiêp Hqp Hái - Kinh K, xA Phüng Nguyen, huyn 

Lam Thao, tinh Phü Th9. 

Do ông Do ông Kang Gyu Suk là ngthi dung ctu ca sO', k tr 08 gi& 00 
phüt,ngay l7tháng8nàm 2021. 

Din 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü 08 gi?i 00 phüt, ngày 17 thng 8 nAm 2021. 

Diu 3. 

Ong Kang Gyu Suk cO trách nhim thi hành Quyt djnh nay và thc hin 
các yêu cau ye bão dam an toàn phOng cháy và chfta cháy. 

Ong Kang Gyu Suk bj dInh chi hot dng có quyn khiu nti hoc kh&i 
kiên hanh chinh dOi vôi Quyêt dinh nay theo quy dinh cuajhap luât / 
No'i nhin: 
- Cong ty TNFIH Bethel quc t; 
- UBND huyn Lam Thao; 
- UBND xã Phüng Nguyen; 
- Lru: Phông CS PCCC&CNCH (02b). 

CONG AN fiNn PHI) THç) 
PHONG  Cs PCCC&CNCH 

'I 

ftii ti 



BQ CONG AN 
CONG AN TiNH PHU THQ 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phñc 

      

      

Phz2 ThQ, ngày,/thang 8 nàm 2021 

DANH SACH CAC ca s BA T4M B!NH CHI, B!NH CHI HOiT BQNG 

STT Ten du an, cong trinh Ten chü dAu tu 
Dia dim xây drng 

cong trInh Hãnh vi vi phm 

HInh thirc xw l 
(Tm dinh chi, 
dlnh ch hot 

dung) 

Ngãy ra Quyt dnh Ghi chü 

1 
Nhà xlIing s 2 
KT(56x 114)m 

Cong ty c phn 
Tan Phong 

Cim CN Dng Lang, 
huyn PhU Ninh, tinh 

Phá Th9 

Không th chrc nghim thu 
Tam dinh chi 

S 03/QDTDC- 
PCCC, ngày 
05.5.2021 

Dmnhchi 
s6 04/QDDC-PCCC, 

ngây 04.6.2021 

2 Nhà xuâng may 
CôngtyTNHH 
Bethel Quc té 

Ciim CN Lang Ngh, 
xa Phing Nguyen, 
huyn Lam Thao 

KhOng t6 chUc nghim thu 
v PCCC 

Tam dinh chi 
S 08/QDTDC- 

PCCC, ngày 
15.7.2021 

DInh chi 
s6 10/QDDC-PCCC, 

ngày 17.8.202 1 

3 Nhà xixàng 
Cong ty TNHH 
MTV th h mài 

Pha Th9 

xâ Ph(i Ho, thi x Phñ 
Th9, tinh PhO Tho 

KhOng to chic nghim thu 
ye PCCC 

Tam dinh chi 
So 06/QDTDC- 

PCCC, ngày 
08.7.202 1 

DInh chi 
So 09b/QDDC- 

PCCC, ngày 
09.8.2021 
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