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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Từ khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 được ban hành và 

triển khai thực hiện, công tác phòng cháy, chữa cháy đã đạt được những kết 

quả quan trọng; góp phần phục vụ đắc lực sự phát triển bền vững nền kinh tế 

- xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tình hình cháy, 

nổ ở nước ta vẫn diễn biến hết sức phức tạp; xảy ra khá nghiêm trọng, trên 

nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, với tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng 

lớn đến đời sống sinh hoạt, lao động và sản xuất của người dân; gây tổn hại 

lớn đến vật chất, kinh tế, tinh thần của người dân. Theo thống kê của Cục 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an, trong 

giai đoạn 2011 - 2016, trung bình mỗi năm, ở Việt Nam xảy ra 2.135 vụ 

cháy, làm chết 74 người, bị thương 189 người, thiệt hại về tài sản 1.231 tỷ 

đồng và hàng trăm hecta rừng. Đáng chú ý là số vụ cháy, nổ tại các khu dân 

cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ, khu công nghiệp, phương tiện giao thông, 

cháy rừng có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt 

nghiêm trọng về người, tài sản. Điển hình như: Vụ cháy tại kho hàng Công ty 

Cổ phần Len Hà Đông (Hà Nội) ngày 19/02/2014 gây thiệt hại 105 tỷ đồng; 

vụ cháy tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn thuộc Tổng Công ty thuốc lá Việt 

Nam (Bắc Ninh) ngày 20/8/2015 gây thiệt hại 317 tỷ đồng; vụ cháy tại quán 

Karaoke số 68 Trần Thái Tông (Hà Nội) ngày 01/11/2016 làm chết 13 người, 

gây thiệt hại 10 tỷ đồng; gần đây nhất là vụ cháy tại xưởng sản xuất bánh kẹo 

ở Hoài Đức (Hà Nội) ngày 29/7/2017 làm chết 08 người, bị thương 02 người.  

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, Đảng và Nhà nước 

ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách, quy định để phòng ngừa, tuyên 

truyền phổ biến và các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn phòng 

cháy chữa cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản do cháy, nổ gây ra. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả chưa cao; sự tham 

gia của người dân, doanh nghiệp, cơ sở vào công tác phòng cháy chữa cháy 

chưa thực sự quyết liệt; các cơ quan có thẩm quyền cũng chưa triển khai có 

hiệu quả các biện pháp phòng ngừa. Thực tế cho thấy, để đảm bảo tốt về an 

toàn phòng cháy và chữa cháy có hiệu quả, chúng ta cần phải thực hiện tổng 

hợp, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, thanh tra phòng cháy và chữa cháy 
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là một trong những công tác có vai trò hết sức quan trọng. Từ năm 2011 đến 

năm 2016, thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Thanh tra năm 

2010, lực lượng thanh tra Công an nhân các cấp đã tổ chức, tiến hành được 

263 cuộc thanh tra về phòng cháy và chữa cháy đối với 2.096 đối tượng 

thanh tra trên toàn quốc; đã đưa ra 1.435 kiến nghị về phòng cháy, chữa 

cháy; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 190 trường hợp với 

tổng số tiền hơn 01 tỷ đồng. Qua thanh tra phòng cháy và chữa cháy đã làm 

rõ được những ưu điểm, hạn chế, những vi phạm phổ biến và nguyên nhân 

của những hạn chế, vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy của Ủy ban nhân dân các cấp, khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu dân cư, chung cư cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.  

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ và 

hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Mô hình tổ chức thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy chưa được triển khai thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

Biên chế đội ngũ cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy còn thiếu nhiều 

so với yêu cầu thực tiễn; phần lớn chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp 

vụ về phòng cháy, chữa cháy. Nội dung các cuộc thanh tra về phòng cháy 

và chữa cháy không sâu; chất lượng, hiệu quả chưa cao; mới chỉ tiến hành 

thanh tra theo kế hoạch, chưa tiến hành thanh tra thường xuyên, thanh tra 

đột xuất về phòng cháy, chữa cháy. Do đó, nhiều lĩnh vực, cơ sở có nguy 

hiểm cháy, nổ cao chưa được thanh tra, nhiều vi phạm nghiêm trọng về 

phòng cháy, chữa cháy không được phát hiện, xử lý kịp thời đã dẫn đến xảy 

ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.  

Những hạn chế trên do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như: 

Pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy chưa hoàn thiện. Lý luận, 

nghiệp vụ về thanh tra phòng cháy và chữa cháy chưa đầy đủ cả về hình thức 

và nội dung. Đội ngũ cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy còn thiếu về 

số lượng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực còn hạn chế, chưa đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.  

Trong thời gian tới, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, công tác thanh tra phòng cháy, 
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chữa cháy ngày càng trở nên quan trọng và càng phải được tăng cường, 

nâng cao hơn nữa về hiệu lực, hiệu quả. Do đó, việc nghiên cứu thực trạng 

để tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện về pháp luật thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy, kiện toàn mô hình tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa 

cháy, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 

Việt Nam trong thời gian tới là vấn đề mang tính cấp bách trên cả phương 

diện lý luận và thực tiễn.    

Nghiên cứu về thanh tra nói chung, thanh tra chuyên ngành nói riêng 

đã có nhiều công trình được công bố dưới dạng giáo trình, sách, đề tài khoa 

học, luận văn, luận án, bài viết đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa 

học. Song, nghiên cứu về thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam đến 

nay mới chỉ có một vài công trình khoa học phản ánh về một số khía cạnh, 

phương diện nhất định của tổ chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy; chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện, đầy đủ về lý luận, 

thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy dưới cấp 

độ luận án Tiến sĩ Luật học. Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu sinh 

đã lựa chọn đề tài “Thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện 

nay” làm đề tài luận án Tiến sĩ của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp 

nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt 

Nam trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy.  

- Thu thập các tài liệu, số liệu; khảo sát, nghiên cứu, phân tích, đánh giá 

thực tế để làm rõ thực trạng thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam 

hiện nay, tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.  

- Nghiên cứu nhu cầu, quan điểm và đề xuất một số giải pháp cơ bản 

để hoàn thiện pháp luật thanh tra phòng cháy và chữa cháy, để kiện toàn về 
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tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới.     

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các quy định của pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy. 

- Những vấn đề lý luận cơ bản về thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

- Tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Thanh tra chuyên ngành phòng cháy và chữa cháy 

trong phạm vi quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an.  

- Về chủ thể: Thanh tra Bộ Công an; Thanh tra Công an tỉnh; Thanh 

tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

- Về thời gian: Từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2016. 

- Về địa bàn: Ở Việt Nam; song chủ yếu tập trung nghiên cứu ở: 

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh 

Phúc, Bình Dương, Đồng Nai. 

4. Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và hướng tiếp cận 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận biện chứng của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; các 

quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Công an về 

thanh tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra Công an nhân dân, thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu  

Đề tài được nghiên cứu bằng phương pháp duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử cùng các phương pháp khác như: Phương pháp nghiên cứu 

tài liệu; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so sánh; phương 

pháp hệ thống; phương pháp thống kê, khảo sát; phương pháp quy nạp; 

phương pháp chuyên gia.  

4.3. Hướng tiếp cận nghiên cứu đề tài 

Các nội dung được thực hiện trong đề tài luận án được nghiên cứu 

sinh tiếp cận theo hướng tiếp cận hệ thống, tiếp cận lịch sử, tiếp cận đa 



5 

 

ngành, liên ngành khoa học xã hội nhân văn, tiếp cận dưới góc độ quyền - 

an ninh con người. Trong đó, hướng chủ đạo là tiếp cận dưới góc độ Luật 

học, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.  

5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án 

- Luận án là một trong những công trình nghiên cứu tương đối đầy 

đủ, toàn diện về tổ chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 

Việt Nam trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.   

- Luận án đã phân tích, làm sáng tỏ về mô hình tổ chức bộ máy thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy, thực tiễn hoạt động thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016; đánh giá được những ưu 

điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở đó, luận án 

đã đề xuất các giải pháp có tính khoa học, khả thi nhằm hoàn thiện pháp 

luật, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về tổ chức và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành, thanh tra Công an nhân dân nói chung, thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy nói riêng. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Luận án có giá trị tham khảo thiết thực cho các nhà làm luật, các 

cán bộ làm công tác thực tiễn về thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong công 

tác giảng dạy, học tập một số môn học ở bậc đại học, sau đại học của Trường 

Đại học Phòng cháy chữa cháy. 

- Những giải pháp nêu trong luận án có thể giúp cho Bộ Công an, 

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an, Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên 

cứu vận dụng để kiện toàn về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt 

động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần 

phụ lục, phần nội dung của luận án được kết cấu gồm 04 chương: 
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Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra. 

Chương 2. Những vấn đề lý luận về thanh tra phòng cháy và chữa cháy. 

Chương 3. Thực trạng thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam 

hiện nay. 

Chương 4. Quan điểm và giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam. 

 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

Chương 1 của luận án gồm 19 trang, được trình bày từ trang 9 đến 

trang 27, bao gồm những nội dung chính sau: 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  

Qua tìm hiểu 25 công trình nghiên cứu ở Việt Nam, tác giả đã sắp xếp 

các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án theo 03 nhóm vấn đề 

chính như sau: 

1.1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về quản lý nhà nước về phòng 

cháy và chữa cháy (05 công trình) 

1.1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về thanh tra, thanh tra chuyên ngành 

(13 công trình) 

1.1.1.3. Nhóm công trình nghiên cứu về thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

(07 công trình) 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Qua tìm hiểu 17 công trình nghiên cứu ở nước ngoài, tác giả đã sắp xếp 

các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án theo 03 nhóm vấn đề 

chính như sau: 

1.1.2.1. Nhóm công trình nghiên cứu về quản lý nhà nước về phòng 

cháy và chữa cháy (08 công trình) 

1.1.2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về thanh tra, thanh tra chuyên ngành 

(04 công trình) 

1.1.2.3. Nhóm công trình nghiên cứu về thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy (05 công trình) 
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1.2. Nhận xét, đánh giá về tình hình nghiên cứu và những vấn đề 

đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

1.2.1. Những kết quả nghiên cứu các công trình khoa học đã đạt 

được mà luận án kế thừa 

Từ kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học trong nước và 

nước ngoài, trong luận án này, nghiên cứu sinh kế thừa những nội dung 

nghiên cứu mang tính lý luận nền tảng của các công trình khoa học đã công 

bố; kế thừa những nghiên cứu mang tính lịch sử về tổ chức và hoạt động 

thanh tra nói chung, thanh tra chuyên ngành nói riêng; kế thừa những đánh 

giá, tổng kết về thực trạng tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành nói 

chung; kế thừa những nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động thanh tra 

chuyên ngành phòng cháy và chữa cháy từ năm 2002 đến nay; tiếp thu một 

số định hướng, giải pháp, kiến nghị hoàn thiện tổ chức và hoạt động thanh 

tra chuyên ngành, thanh tra phòng cháy và chữa cháy nằm rải rác trong các 

công trình nghiên cứu.  

1.2.2. Những vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục nghiên cứu 

Còn nhiều vấn đề về pháp luật, lý luận nghiệp vụ thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy, về tổ chức bộ máy, về hoạt động thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy cần phải tiếp tục nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, sâu 

sắc hơn trong luận án như: Khái niệm, đặc điểm, đối tượng điều chỉnh, 

phương pháp điều chỉnh, nội dung pháp luật về thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy; quy trình, thủ tục, nội dung thanh tra phòng cháy và chữa cháy; 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy; hoàn thiện pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy; 

nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy…  

1.3. Cơ sở lý thuyết, giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu  

1.3.1. Cơ sở lý thuyết 

- Học thuyết Mác - Lên nin về nhà nước và pháp luật; tư tưởng Hồ 

Chí Minh về công tác thanh tra. 

- Các quan điểm của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về thanh tra nói 

chung, thanh tra Công an nhân dân, thanh tra phòng cháy và chữa cháy nói riêng. 

1.3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Luận án hướng vào trình bày và luận cứ cho một số giả thiết khoa học sau: 

1. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam có vai trò rất quan 

trọng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Thực tiễn công tác thanh tra 
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phòng cháy và chữa cháy đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, 

vẫn còn những hạn chế về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và hoạt động 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

2. Pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam đã 

được hình thành, phát triển và từng bước được hoàn thiện cùng với hệ thống 

pháp luật về thanh tra. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định trong 

các quy định về tổ chức bộ máy, về hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa 

cháy cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.  

3. Việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy; 

kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy ở Việt Nam được đặt ra là một tất yếu khách quan; có 

nhiều giải pháp khả thi để triển khai thực hiện những nội dung này.  

1.3.3. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án sẽ giải quyết những câu hỏi nghiên cứu chính sau đây: 

1. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy là gì? Có đặc điểm, vai trò như thế 

nào? Đối tượng, nội dung của thanh tra phòng cháy và chữa cháy là gì? Những 

yếu tố nào ảnh hưởng tới thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam?  

2. Pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy là gì? Đặc điểm, đối 

tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nội dung của pháp luật thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy như thế nào?  

3. Tổ chức bộ máy thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam 

hình thành và phát triển như thế nào từ khi có Luật Thanh tra năm 2010 đến 

nay? Hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy đã đạt được những kết 

quả gì? Những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong 

tổ chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam thời 

gian qua là gì?  

4. Có những định hướng, giải pháp khả thi gì để hoàn thiện pháp luật 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy, kiện toàn về tổ chức bộ máy và nâng cao 

hiệu quả hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong thời 

gian tới?    

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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Chƣơng 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ  

THANH TRA PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Chương 2 của luận án gồm 38 trang, từ trang 28 đến trang 65, bao 

gồm những nội dung chính sau: 

2.1. Khái niệm thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

2.1.1. Khái niệm phòng cháy và chữa cháy 

Phòng cháy và chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, giải pháp về tổ 

chức, chiến thuật và kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế nguyên nhân, điều 

kiện gây cháy; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chủ động cứu người, cứu tài 

sản, chống cháy lan và chữa cháy kịp thời, có hiệu quả khi có cháy xảy ra. 

2.1.2. Khái niệm thanh tra 

Thanh tra là hoạt động kiểm tra, xem xét, đánh giá, kết luận, xử lý  

theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước.   

2.1.3. Khái niệm thanh tra hành chính 

Khoản 2 Điều 3 Luật Thanh tra năm 2010 có định nghĩa: “Thanh tra 

hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, 

pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”.   

2.1.4. Khái niệm thanh tra chuyên ngành 

Khoản 3 Điều 3 Luật Thanh tra năm 2010 có định nghĩa: “Thanh tra 

chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp 

hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc 

quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó”. 

2.1.5. Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành 

Trên cơ sở phân tích nội hàm khái niệm thanh tra hành chính, thanh 

tra chuyên ngành, nghiên cứu sinh đã so sánh, chỉ ra sự khác nhau giữa 

thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trên 07 phương diện: Về nội 

dung thanh tra; về mục đích thanh tra; về chủ thể, đối tượng thanh tra; về 
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phạm vi thanh tra; về hình thức thanh tra; về thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính; về tổ chức và hoạt động thanh tra. 

2.1.6. Khái niệm thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Thanh tra phòng cháy và chữa cháy là hoạt động thanh tra chuyên 

ngành do những đơn vị Công an nhân dân có thẩm quyền tiến hành đối với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về 

chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an. 

2.2. Đặc điểm, vai trò của thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

2.2.1. Đặc điểm của thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Một là, tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy là một thiết chế 

của ngành Công an. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên 

trong tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo tiêu 

chuẩn, quy định riêng của Chính phủ và Bộ Công an đối với thanh tra viên 

Công an nhân dân. 

Hai là, nội dung, phạm vi của hoạt động thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy rất nhiều và rất rộng.   

Ba là, hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy là hoạt động vừa 

mang tính pháp lý, vừa mang tính khoa học kỹ thuật chuyên ngành rất cao. 

2.2.2. Vai trò của thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Luận án đã phân tích, làm rõ vai trò của thanh tra phòng cháy và chữa 

cháy trên 04 phương diện sau:  

Một là, phát hiện, xử lý hành và phòng ngừa vi phạm pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy. 

Hai là, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong lĩnh 

vực phòng cháy, chữa cháy. 

Ba là, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.  

Bốn là, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy cho các chủ thể. 

2.3. Nội dung thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Luận án đã phân tích, làm rõ nội dung thanh tra phòng cháy và chữa 

cháy với từng đối tượng sau: 
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Một là, đối với Ủy ban nhân dân các cấp.  

Hai là, đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.  

Ba là, đối với khu dân cư.  

Bốn là, đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

Năm là, đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

Sáu là, đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

Bảy là, đối với hộ gia đình. 

2.4.  Điều chỉnh pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

2.4.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy 

2.4.1.1. Khái niệm pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy là tổng thể các quy 

phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ 

chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

2.4.1.2. Đặc điểm của pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Một là, có mối quan hệ chặt chẽ với pháp luật về phòng cháy và chữa 

cháy nói chung, đặc biệt là với các chế định về phòng cháy, chữa cháy.  

Hai là, chịu sự tác động rất lớn của các văn bản pháp luật quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Công 

an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các đơn vị, địa phương.  

Ba là, có giới hạn là những quy định về tổ chức và hoạt động thanh 

tra, thanh tra chuyên ngành nói chung, thanh tra Công an nhân dân, thanh 

tra chuyên ngành Công an nhân dân nói riêng.  

Bốn là, mang tính thủ tục chặt chẽ, từ việc quy định chủ thể thanh tra 

đến việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, thời hạn, trình tự, thủ tục thanh tra, 

tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên phòng cháy và 

chữa cháy.   

2.4.2. Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của pháp luật về thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy 

2.4.2.1. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật về thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy 
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Một là, quan hệ xã hội phát sinh giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ 

chức thanh tra thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

Hai là, quan hệ xã hội phát sinh giữa các tổ chức thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy với nhau.  

Ba là, quan hệ xã hội phát sinh giữa tổ chức thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy với đối tượng thanh tra (cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân). 

Đây là mối quan hệ chủ yếu phát sinh trong hoạt động thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy.  

Bốn là, quan hệ xã hội phát sinh giữa tổ chức thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.  

2.4.2.2. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật về thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy  

Pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy sử dụng hai phương 

pháp điều chỉnh là: Mệnh lệnh - phục tùng và Thỏa thuận.  

2.4.3. Hình thức, nội dung pháp luật về thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy 

2.4.3.1. Hình thức pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Hình thức của pháp luật thanh tra phòng cháy và chữa cháy là các 

văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra 

Công an nhân dân ở Việt Nam hiện nay liên quan đến tổ chức, hoạt động 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

2.4.3.2. Nội dung pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Nội dung pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy quy định hai 

vấn đề lớn đó là: Tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy; hoạt động 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Luận án đã phân tích, làm rõ sự ảnh hưởng của các yếu tố sau đến 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy:  

2.5.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra 

2.5.2. Quy định của pháp luật về thanh tra, thanh tra chuyên ngành 

2.5.3. Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật về phòng cháy và 

chữa cháy ở Việt Nam 

2.5.4.Thực tiễn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy 
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2.5.5. Đội ngũ cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

2.5.6. Các yếu tố khác (Cơ sở vật chất; sự phối hợp của các cơ quan 

chức năng có liên quan; nhận thức và ý thức chấp hành của đối tượng thanh 

tra; dư luận xã hội…). 

2.6. Kinh nghiệm nước ngoài về thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

Luận án đã nghiên cứu, tìm hiểu và khái quát kinh nghiệm về thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy của 03 nước tiêu biểu trên thế giới đó là: 

2.6.1. Kinh nghiệm về thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Trung Quốc 

2.6.2. Kinh nghiệm về thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Liên 

Bang Nga 

2.6.3. Kinh nghiệm về thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Mỹ 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG THANH TRA PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY  

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Chương 3 của luận án gồm 51 trang, từ trang 66 đến trang 116, bao 

gồm những nội dung chính sau: 

3.1. Đặc điểm có liên quan đến thực trạng thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay 

Luận án đã phân tích, làm rõ đặc điểm, tình hình có liên quan đến 

thực trạng thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay trên các 

phương diện sau:  

3.1.1. Đặc điểm về kinh tế - xã hội liên quan đến công tác phòng 

cháy chữa cháy ở Việt Nam 

3.1.2. Đặc điểm về cháy và ý thức chấp hành pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy ở Việt Nam 

3.1.3. Tổ chức lực lượng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy ở Việt Nam 

3.2. Thực trạng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy 
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Luận án đã phân tích, làm rõ, đánh giá các quy định của pháp luật về 

tổ chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện 

nay trên các phương diện sau: 

3.2.1. Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ 

chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy  

3.2.2. Quy định về cơ cấu nhân sự, về nhiệm vụ, quyền hạn của 

những người đứng đầu tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

3.2.3. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, chế độ chính sách đối với thanh tra viên, cộng tác viên 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

3.2.4. Quy định về đối tượng, nguyên tắc của hoạt động thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy.  

3.2.5. Quy định hình thức thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

3.2.6. Quy định căn cứ, thẩm quyền ra quyết định thanh tra, nội 

dung quyết định thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

3.2.7. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định 

thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong hoạt 

động thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

3.2.8. Quy định trình tự, thủ tục, thời hạn, hồ sơ hoạt động thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy 

3.3. Thực tiễn về tổ chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy ở Việt Nam hiện nay 

3.3.1. Thực tiễn về tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 

Việt Nam hiện nay 

3.3.1.1. Thực tiễn mô hình tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

ở Việt Nam trước khi có Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của 

Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân 

Luận án đã phân tích, làm rõ quá trình hình thành, phát triển và 

những biến động của mô hình tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 

Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014 tại: Thanh tra Bộ Công an; Công an 

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đã khái quát hóa 

thành sơ đồ cụ thể. 
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3.3.1.2. Thực tiễn mô hình tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

ở Việt Nam sau khi có Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của 

Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân  

Luận án đã phân tích, làm rõ sự phát triển của mô hình tổ chức thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam từ năm 2015 đến nay; tại: Thanh 

tra Bộ Công an; Công an Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; đã khái quát hóa thành sơ đồ cụ thể. 

3.3.1.3. Thực tiễn về biên chế đội ngũ cán bộ thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay 

Luận án đã phân tích, làm rõ thực trạng biên chế, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 

Việt Nam hiện nay tại: Thanh tra Bộ Công an; Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thanh tra Công an, Thanh tra Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

Qua đó nhận thấy, phần lớn cán bộ làm công tác thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy tại Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trước đây và hiện nay chỉ có một số ít là 

được đào tạo từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Đội ngũ cán bộ 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy vừa thiếu về số lượng, vừa không đảm 

bảo về chất lượng; không có chuyên môn, nghiệp vụ sâu về phòng cháy, 

chữa cháy. Vì vậy, sẽ không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy trong giai đoạn hiện nay.  

3.3.2. Thực tiễn về hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 

Việt Nam hiện nay  

Luận án đã phân tích, làm rõ thực tiễn về hoạt động thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay trên các phương diện sau: 

3.3.2.1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy 

3.3.2.2. Việc chỉ đạo, hướng dẫn về thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

3.3.2.3. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, 

kế hoạch công tác thanh tra phòng cháy và chữa cháy 
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3.3.2.4. Việc tổ chức triển khai, thực hiện các cuộc thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy 

3.3.2.5. Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra và kiểm tra, đôn 

đốc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

3.3.2.6. Những kết quả nổi bật của hoạt động thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016 

3.4. Nhận xét, đánh giá về tổ chức và hoạt động thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay 

3.4.1. Những ưu điểm 

Từ việc nghiên cứu, phân tích thực trạng, luận án đã tổng hợp, đánh 

giá được 10 ưu điểm của thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam 

hiện nay trên các phương diện: Pháp luật; tổ chức; hoạt động.  

3.4.2. Những hạn chế 

Từ việc nghiên cứu, phân tích thực trạng, luận án đã chỉ ra được 07 

hạn chế của thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay trên 

các phương diện: Pháp luật; tổ chức; hoạt động. 

3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế  

Từ việc nghiên cứu, phân tích thực trạng, luận án đã chỉ ra được 07 

nguyên nhân của những hạn chế về thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 

Việt Nam hiện nay, đó là: 

Một là, hệ thống pháp luật về thanh tra chuyên ngành, thanh tra Công 

an nhân dân nói chung, thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam hiện 

nay vẫn chưa hoàn thiện nên tính ổn định, mức độ hoàn thiện của các quy 

phạm pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy chưa cao.  

Hai là, mô hình tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy được hình 

thành, phát triển trong bối cảnh lực lượng Công an nhân dân đang tập trung 

thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kế hoạch số 

138-KH/ĐUCA ngày 16/9/2015 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Công an nhân dân. 

Do đó, việc thành lập mới tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 18 

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố là rất khó khăn. Bên cạnh 

đó, hiện nay, chúng ta đang gặp khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, đội ngũ 
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cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nên rất khó để triển khai đồng loạt, 

thống nhất về mô hình tổ chức thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

Ba là, lãnh đạo Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương mặc dù đã quan tâm đến công tác thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy, từ việc chỉ đạo điều hành đến tổ chức thực hiện, 

tuy nhiên chưa có phương pháp tốt về tổ chức thực hiện; chưa có biện pháp 

quyết liệt trong việc tuyển chọn, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy. 

 Bốn là, ở Việt Nam hiện nay, hệ thống lý luận nghiệp vụ về thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy bước đầu đã được hình thành nhưng chưa đầy 

đủ, chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn nên 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động nghiên cứu, tổng kết, rút 

kinh nghiệm để xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận, nghiệp vụ về 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy chưa được quan tâm, còn nhiều hạn chế.  

Năm là, hiện nay, ở nước ta, Trường Đại học Phòng cháy và chữa cháy 

là cơ sở duy nhất đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy từ 

trình độ trung cấp đến đại học, sau đại học nhưng mới chỉ đào tạo cán bộ 

kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, chưa đào tạo cán bộ thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy.  

Sáu là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy còn hạn chế; mới chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các chương 

trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, chưa có chiến lược để xây dựng và phát 

triển về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế đội ngũ 

cán bộ làm công tác thanh tra phòng cháy và chữa cháy trong thời gian dài.  

Bảy là, việc chuẩn bị trước, trong và sau quá trình thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy còn hạn chế. Việc giám sát hoạt động thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy chưa có hướng dẫn cụ thể; chủ yếu là giám sát về mặt 

hình thức, chưa có cơ chế giám sát chất lượng, nội dung của cuộc thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy. Cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện phục vụ 

thanh tra phòng cháy, chữa cháy chưa đảm bảo. Việc phối kết hợp với các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thanh tra phòng cháy và chữa 

cháy còn nhiều hạn chế.  
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Chƣơng 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG, NÂNG CAO HIỆU 

QUẢ THANH TRA PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Ở VIỆT NAM 

Chương 4 của luận án gồm 32 trang, từ trang 117 đến trang 148, bao 

gồm những nội dung chính sau: 

4.1. Nhu cầu tăng cƣờng, nâng cao hiệu quả thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy ở Việt Nam  

Trong phần này, luận án đã phân tích nhu cầu tăng cường, nâng cao 

hiệu quả thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới 

xuất phát từ những yếu tố có liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy, bao gồm:  

4.1.1. Sự phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng nguy cơ về cháy 

nổ ở Việt Nam trong thời gian tới 

4.1.2. Nhu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới 

4.2. Quan điểm, yêu cầu tăng cƣờng, nâng cao hiệu quả thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới 

4.2.1. Quan điểm tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới 

Một là, việc tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy ở Việt Nam phải dựa trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định 

của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; phải phù hợp với 

bối cảnh chung của đất nước và xu thế phát triển của ngành thanh tra trong 

từng giai đoạn lịch sử.  

Hai là, việc tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy ở Việt Nam phải gắn liền và phục vụ mục tiêu nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy; đảm bảo tốt nhất về 

an toàn phòng cháy, chữa cháy; góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.  

Ba là, việc tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy ở Việt Nam phải trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn; phải phù 
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hợp với thực tiễn; mang tính kế thừa; đảm bảo tính chuyên môn hóa cao, 

không chồng chéo, trùng lắp. 

4.2.2. Những yêu cầu cơ bản để tăng cường, nâng cao hiệu quả 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới 

Một là, phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm 

quan trọng của tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa 

cháy ở Việt Nam.  

Hai là, pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa 

cháy cần phải sớm được các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, sửa đổi, 

bổ sung, hoàn thiện để đảm bảo đầy đủ về nội dung, hình thức; đảm bảo tính 

đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ; phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý 

nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.  

Ba là, tổ chức bộ máy thanh tra phòng cháy và chữa cháy phải được 

nghiên cứu, xây dựng, kiện toàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật; phù 

hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa 

cháy; phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

trong tình hình mới.   

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

ngày càng trong sạch, vững mạnh; đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu 

về chất lượng, được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc cần thiết để thực 

hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

Năm là, lý luận, nghiệp vụ hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

phải được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới để phù hợp với yêu 

cầu, nhiệm vụ của tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng 

cháy, chữa cháy và yêu cầu quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.  

Sáu là, hình thức, quy trình, thủ tục thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

phải được hoàn thiện hơn theo hướng đơn giản, thuận lợi, không gây phiền 

hành cho doanh nghiệp, người dân; đảm bảo phù hợp với xu thế cải cách nền 

hành chính hiện đại nhưng vẫn tăng cường, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả.  

4.3. Giải pháp tăng cƣờng, nâng cao hiệu quả thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy ở Việt Nam  
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4.3.1. Hoàn thiện pháp luật về thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở 

Việt Nam 

Một là, tổng rà soát các văn bản, quy định pháp luật có liên quan đến 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy hiện hành. 

Hai là, kiến nghị với các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, 

quyết định, sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, thanh tra chuyên 

ngành, thanh tra Công an nhân dân, thanh tra phòng cháy và chữa cháy còn 

đang bất cập.  

Ba là, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an ký 

ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy. Nội dung Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy cần quy định tăng cường hình thức thanh tra 

thường xuyên về phòng cháy và chữa cháy; hướng tới mục tiêu, sau năm 

2030 bỏ hình thức kiểm tra an toàn phòng cháy thay vào đó là hình thức 

thanh tra thường xuyên về phòng cháy và chữa cháy.  

Bốn là, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy, cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật 

về phòng cháy và chữa cháy. 

4.3.2. Kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy thanh tra phòng cháy và 

chữa cháy ở Việt Nam 

Trong thời gian tới, tổ chức bộ máy thanh tra phòng cháy và chữa 

cháy cần phải được kiện toàn theo mô hình sau đây: 

- Tại Thanh tra Bộ Công an: Phòng Thanh tra chuyên ngành cần thành 

lập các Đội công tác, trong đó có Đội Thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

- Tại Thanh tra Công an thành phố trực thuộc trung ương: Cần thành 

lập Đội Thanh tra phòng cháy và chữa cháy; cơ cấu tổ chức gồm 03 Đội Tổ 

thanh tra chuyên đề: Tổ Thanh tra chuyên đề điện, phòng cháy công nghệ 

sản xuất; Tổ Thanh tra chuyên đề xăng dầu, hóa chất; Tổ Thanh tra chuyên 

đề xây dựng.  

- Tại Thanh tra Công an tỉnh: Cần tách Đội Thanh tra hành chính, 

chuyên ngành hiện tại thành 02 Đội: Đội Thanh tra Hành chính, Đội Thanh tra 

chuyên ngành; trong đó, Đội Thanh tra chuyên ngành sẽ có Tổ Thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy.  
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- Tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Không 

tổ chức đơn vị Thanh tra chuyên ngành Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ như hiện nay mà đổi tên đơn vị này thành Phòng Tham 

mưu về Thanh tra phòng cháy và chữa cháy; cơ cấu tổ chức gồm 03 Đội Tham 

mưu về thanh tra chuyên đề: Đội Tham mưu thanh tra chuyên đề điện, phòng 

cháy công nghệ sản xuất; Đội Tham mưu thanh tra chuyên đề xăng dầu, hóa 

chất; Đội Tham mưu thanh tra chuyên đề xây dựng.  

Để thực hiện được giải pháp này, cần thực hiện những nhiệm vụ cơ bản, 

quan trọng sau đây:  

Một là, xây dựng kế hoạch, tổ chức tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện 

Nghị định số 41/2014/NĐ-CP.  

Hai là, nghiên cứu, xây dựng đề án, báo cáo lãnh cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định thành lập các Phòng, Đội thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy theo mô hình tổ chức mới; kiến nghị sửa 

đổi các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 

máy Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các đơn vị, địa phương.  

Ba là, sau năm 2030, xem xét, thiết lập lại mô hình tổ chức thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy thay cho mô hình kiểm tra an toàn phòng cháy hiện nay.  

4.3.3. Tăng cường biên chế, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ được giao 

Một là, nghiên cứu, rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ làm công 

tác thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

Hai là, quan tâm, chú trọng đến việc tiếp nhận, điều động học viên tốt 

nghiệp hệ đại học, sau đại học của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, để 

bổ sung vào biên chế, đội ngũ cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

Ba là, nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, đề xuất Bộ Công an ban hành 

và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

4.3.4. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy ở Việt Nam 
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Một là, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý, là cơ 

sở để tổ chức và thực hiện hoạt động đào tạo cán bộ thanh tra phòng cháy 

và chữa cháy. 

Hai là, xây dựng đội ngũ giảng viên phục vụ công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy đủ về số lượng, đảm bảo 

chất lượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo.  

Ba là, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cần ký quy chế phối 

hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Cán bộ Thanh tra, Viện 

Khoa học Thanh tra, Thanh tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra phòng 

cháy và chữa cháy. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường và đa dạng hoá, 

đa phương hoá hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

Bốn là, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cần sớm nghiên cứu, 

triển khai, áp dụng một số mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy theo các hệ như: Đại học chính quy; đại học văn 

bằng hai; bồi dưỡng thanh tra viên phòng cháy và chữa cháy theo ngạch. 

         4.3.5. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ về thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam 

Một là, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể 

về quy trình, nghiệp vụ thanh tra phòng cháy và chữa cháy; biên soạn và đưa 

vào sử dụng cuốn Sổ tay nghiệp vụ thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

Hai là, sớm nghiên cứu xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu nghiệp vụ 

phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy. 

Ba là, phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, nghiên cứu nhiều đề 

tài khoa học các cấp, nghiên cứu nhiều chuyên đề chuyên sâu về các lĩnh vực 

chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

4.3.6. Các giải pháp khác 

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, đội ngũ cán bộ về 

thanh tra phòng cháy và chữa cháy.  

Hai là, tăng cường nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn 

nghiệp vụ về công tác thanh tra phòng cháy chữa cháy. 
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Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa thanh tra phòng cháy và chữa cháy với tuyên 

truyền pháp luật về thanh tra, pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

Bốn là, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy; các đơn vị có chức năng hướng dẫn, kiểm tra 

phòng cháy chữa cháy.  

Năm là, nghiên cứu xây dựng hồ sơ thanh tra phòng cháy chữa cháy 

theo từng lĩnh vực, địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây 

dựng hồ sơ theo dõi, quản lý địa bàn, xây dựng, quản lý hồ sơ thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy.   

Sáu là, đảm bảo ngân sách, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ 

thuật cần thiết phục vụ cho hoạt động thanh tra phòng cháy chữa cháy. 

Bảy là, tăng cường thực hiện hình thức thanh tra đột xuất, thanh tra 

thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả những hành vi vi phạm 

pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

Tám là, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp thanh tra phòng 

cháy chữa cháy; thực hiện tốt khâu giám sát về chất lượng, nội dung của 

hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy; chú trọng công tác tổng kết, 

rút kinh nghiệm về thanh tra phòng cháy và chữa cháy. 

Chín là, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị, 

quyết định xử lý về thanh tra; có cơ chế, chế tài cụ thể để tiến hành kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra phòng cháy và chữa cháy. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 
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KẾT LUẬN 

Việc lựa chọn, nghiên cứu đề tài “Thanh tra phòng cháy và chữa cháy 

ở Việt Nam hiện nay” là rất cần thiết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.  

Chương 1 của luận án đã tập trung thống kê, phân tích, đánh giá khái 

quát về kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu khoa học ở trong 

nước và nước ngoài có liên quan đến đề tài luận án; đồng thời chỉ ra những 

vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án này.  

Chương 2 của luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ 

những vấn đề lý luận cơ bản về thanh tra phòng cháy và chữa cháy, về pháp 

luật thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.  

Chương 3 của luận án đã tập trung nghiên cứu, làm rõ những vấn đề 

thực tiễn về pháp luật thanh tra phòng cháy và chữa cháy, về tổ chức bộ 

máy, biên chế đội ngũ cán bộ thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt 

Nam hiện nay, về kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động thanh 

tra phòng cháy và chữa cháy ở nước ta trong thời gian qua, đồng thời tìm ra 

nguyên nhân của những hạn chế đó.  

Chương 4 của luận án đã đi sâu nghiên cứu, phân tích làm rõ những 

vấn đề về nhu cầu, quan điểm, đồng thời đưa ra 06 giải pháp cơ bản để hoàn 

thiện về pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường, nâng cao hiệu quả 

hoạt động thanh tra phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam trong thời gian tới.  

Trong quá trình nghiên cứu luận án, nghiên cứu sinh đã cố gắng 

trong việc sưu tầm tài liệu, nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế, phân tích, 

đánh giá, tham vấn ý kiến của thầy hướng dẫn, các nhà khoa học, các 

chuyên gia về lĩnh vực pháp luật, lĩnh vực thanh tra Công an nhân, thanh tra 

phòng cháy và chữa cháy. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, trình độ, năng lực 

nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn của nghiên cứu sinh còn hạn chế, vì vậy, 

luận án không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định. Nghiên 

cứu sinh rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng, các nhà 

khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, cùng các độc giả để luận án được 

hoàn thiện hơn./. 
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