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Tóm tắt: Do những đặc điểm về quy mô và tính 

chất đa dạng trong sử dụng công trình nên các quy 

định về đảm bảo an toàn cháy trong nhà cao tầng 

thường đòi hỏi khắt khe hơn so với các công trình 

nhà thấp hoặc có chiều cao trung bình. Nội dung bài 

viết phân tích rõ hơn khái niệm nhà cao tầng gắn 

với yêu cầu an toàn cháy đồng thời trình bày một số 

yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến an toàn cháy cũng 

như những định hướng các giải pháp nhằm giảm 

thiểu nguy cơ cháy và thiệt hại khi có cháy xảy ra 

đối với nhà cao tầng. 

Từ khóa: An toàn cháy, Nhà cao tầng. 

Abstract: With the typical features of large size 

and multiple purpose in occupation, high-rise 

buildings normally be requested more strictly on fire 

safety comparing to low-rise or medium-rise 

buildings. This paper clarifies the term high-rise 

building that related to fire safety requirements and 

introduces main attributes that influence to fire 

safety of the high-rise buildings. Some guidelines on 

the measures for minimize the fire risks and 

damages resulted by fire in high-rise buildings 

aresuggested as well. 

Keywords: Fire safety, High-rise building. 

1. Giới thiệu 

Các quy định về an toàn cháy đối với một công 

trình nhà thường gắn với hai yếu tố cơ bản gồm: (1) 

những đặc điểm liên quan đến công năng của nhà 

(hay được gọi là tính nguy hiểm cháy theo công 

năng [1]); và (2) quy mô (diện tích, chiều cao) của 

nhà đó. Quy định về an toàn cháy được cụ thể hóa 

theo 4 nội dung chính cần đảm bảo, gồm: (1) an 

toàn thoát nạn cho người; (2) hạn chế quy mô của 

đám cháy; (3) báo cháy, chữa cháy kịp thời; và (4) 

thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa 

cháy, cứu nạn. 

Xét về quy mô của nhà thì chiều cao (trong 

phạm vi bài viết này được hiểu là chiều cao liên 

quan đến phòng cháy chữa cháy của nhà dân dụng) 

là một thông số quan trọng ảnh hưởng lớn đến các 

quy định đảm bảo an toàn cháy cho ngôi nhà. Để 

làm rõ vấn đề này, nội dung bài viết sẽ điểm lại một 

số vụ cháy điển hình của nhà cao tầng cả ở Việt 

Nam và nước ngoài, qua đó có thể rút ra được 

những bài học kinh nghiệm cũng như nhận diện 

những rủi ro chính về an toàn cháy trong nhà cao 

tầng. 

2. Nhà cao tầng và một số sự cố cháy điển hình 

2.1 Nhà cao tầng 

Dựa vào các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, 

chiều cao khởi đầu của nhà cao tầng thường lấy 

theo chiều cao tầm với tối đa của thiết bị xe chữa 

cháy (khoảng 23 m đến 30 m). Tiêu chuẩn về chiều 

cao khởi đầu nhà cao tầng của một số nước được 

tổng hợp trong bảng 1, với một số quy định nâng 

cao yêu cầu an toàn cháy tương ứng. 

 
Bảng 1. Tiêu chuẩn chiều cao khởi đầu nhà cao tầng và một số quy định nâng cao yêu cầu an toàn cháy tương ứng 

Quốc gia 
Chiều cao 

khởi đầu của 
nhà cao tầng 

Mốc đo 
phía dưới 

Mốc đo phía 
trên 

Một số ví dụ quy định nâng cao yêu cầu an toàn cháy 
tương ứng 

Mỹ [2] 

≥ 23 m 
(hoặc từ 7 
tầng trở lên) 

Cao độ 
thấp nhất 
của đường 
tiếp cận 
cho xe 
chữa cháy 

Mặt sàn của 
tầng trên 
cùng có 
người sử 
dụng 

Bổ sung các quy định về hệ thống bảo vệ chống cháy 
và đảm bảo thoát nạn.  

Nga [3] 

≥ 28 m 
(hoặc 10 tầng 
trở lên đối với 
nhà ở) 

Mặt đường 
cho xe 
chữa cháy 

Mép dưới 
cửa sổ tầng 
trên cùng có 
người sử 
dụng hoặc 
mép trên của 

Có các yêu cầu bổ sung về bố trí thoát nạn theo [4], ví 
dụ sử dụng các buồng thang bộ không nhiễm khói loại 
N1, hoặc bố trí thang máy chữa cháy trong các nhà 
khác nhóm F1.3 đối với nhà cao từ 28 m trở lên. 
Có tiêu chuẩn riêng đưa ra các yêu cầu bổ sung, ví dụ 
liên quan đến phân khoang cháy theo chiều đứng, nâng 
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tường chắn 
mái đối với 
nhà có sử 
dụng mặt 
bằng mái 

cao giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng,… 

Anh [5] 

≥ 24 m Mặt đất 
xung 
quanh ở 
phía thấp 
nhất 

Mặt trên sàn 
của tầng trên 
cùng 

Nhà cao từ 18 m trở lên phải có buồng thang bộ thoát 
nạn không nhiễm khói (bảo vệ bằng khoang đệm hoặc 
hành lang chống nhiễm khói) và phải có thang máy 
chữa cháy. 
Nhà cao trên 30 m phải thiết kế thoát nạn theo giai 
đoạn, ngăn chia các tầng bằng sàn ngăn cháy, trang bị 
chữa cháy tự động. 

Nhật Bản 
[6] 

≥ 31 m 
(hoặc 11 tầng 
trở lên) 

Mặt đường 
giao thông 
phía trước 
nhà [7] 

Đỉnh mái Phải có thang máy phục vụ lực lượng chữa cháy, quy 
định bổ sung đối với hệ thống bảo vệ chống khói, bố trí 
lối vào trong tình huống khẩn cấp, vật liệu hoàn thiện ở 
bề mặt cấu kiện và bộ phận của nhà ở một số khu vực 
phải là vật liệu không cháy. 

Trung 
Quốc [8] 

≥ 27 m 
(hoặc nhà ở 
10 tầng trở 
lên; 
≥ 24 m (đối với 
nhà sản xuất) 

Cao độ 
mặt đất 
theo quy 
hoạch 

Mặt trên sàn 
mái đối với 
mái bằng 
hoặc giữa 
chiều cao 
mái dốc 

Quy định có không ít hơn 2 lối ra thoát nạn cho nhà và 
phải có hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà. 
Nhà có chiều cao 32 m trở lên phải sử dụng các buồng 
thang bộ thoát nạn là buồng thang không nhiễm khói và 
phải có thang máy chữa cháy. Ngoài ra, đối với nhà 
cao trên 100 m cũng có những yêu cầu bổ sung thêm 
về bố trí các tầng lánh nạn và gian lánh nạn. 

Singapore 
[9] 

≥ 24 m 
 

Cao độ 
mặt đường 
cho xe 
chữa cháy 

Mặt sàn của 
tầng trên 
cùng có 
người sử 
dụng 

Đối với nhà có chiều cao từ 24 m trở lên phải sử dụng 
buồng thang bộ thoát nạn không nhiễm khói; sàn giữa 
các tầng phải là sàn ngăn cháy; trang bị hệ thống chữa 
cháy tự động, thang máy chữa cháy. 
Đối với nhà ở cao từ 40 tầng trở lên, yêu cầu bố trí 
thêm tầng lánh nạn, mỗi khoang cháy tối thiểu phải có 
02 thang máy chữa cháy 

Hong Kong 
[10] 

≥ 30 m Tính từ 
mặt đường 
ở tầng trệt 

Mặt sàn của 
tầng trên 
cùng có 
người sử 
dụng 

Nhà cao từ 30 m trở lên phải có thang máy chữa cháy;  
Đối với nhà cao từ 25 tầng trở lên, có yêu cầu bổ sung 
tầng lánh nạn. 

Việt Nam 
[1] 

≥ 28 m 
(hoặc nhà ở 
10 tầng trở 
lên, nhà khác 
từ 7 tầng trở 
lên) 

Mặt đường 
cho xe 
chữa cháy 

Mép dưới 
cửa sổ tầng 
trên cùng 

Tương tự như quy định của Nga, cũng có các yêu cầu 
bổ sung đối với việc bố trí thoát nạn, ví dụ sử dụng các 
buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1, hoặc bố trí 
thang máy chữa cháy trong các nhà khác nhóm F1.3. 
Nhà nhóm F1.3 cao trên 75 m và các nhóm khác cao 
trên 50 m có những yêu cầu bổ sung riêng về bố trí 
thoát nạn, sử dụng vật liệu, giới hạn chịu lửa của các 
bộ phận,… 

 

 Cách xác định chiều cao nhà theo yêu cầu 

phòng cháy chữa cháy của các nước có khác nhau 

đôi chút. Song mốc đo phía dưới thường căn cứ 

vào mặt đường cho xe chữa cháy, còn mốc đo phía 

trên thường là mặt sàn của tầng cao nhất có người 

sử dụng; 

 So với các nhà có chiều cao thấp hơn, yêu cầu 

đảm bảo an toàn cháy theo các khía cạnh khác 

nhau của nhà thường được nâng cao lên, nhất là 

các yêu cầu về trang bị thang máy chữa cháy, số 

lượng cầu thang bộ thoát nạn, sử dụng buồng thang 

bộ thoát nạn không nhiễm khói hoặc trang bị hệ 

thống chữa cháy tự động... Ngoài ra, nhà có chiều 

cao càng lớn thì yêu cầu an toàn cháy phải được bổ 

sung nâng cao tương ứng theo từng mức tăng của 

chiều cao nhà; 

 Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ tại [11], tính 

đến thời điểm hết năm 2020, Việt Nam hiện có 

khoảng gần 3300 nhà từ 9 tầng trở lên, trong đó tòa 

nhà Vincom Landmark 81 có chiều cao và số tầng 

lớn nhất hiện nay, tương ứng là 461 m và 81 tầng. 

Tổng số nhà cao tầng và số lượng nhà tương ứng 

với các ngưỡng số tầng khác nhau được cho trên 

hình 1; 
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Hình 1. Số lượng nhà cao tầng phân bố theo số tầng ở Việt Nam theo số liệu thống kê tại [11] 

 

 Số liệu trên đây cho thấy các nhà cao tầng có 

chiều cao lớn, từ 25 tầng trở lên (tương ứng chiều 

cao phòng cháy chữa cháy từ 75 m) chiếm khoảng 

1/3 tổng số nhà cao tầng. Nhìn chung các nhà cao 

tầng hiện nay đã có các quy định yêu cầu tương 

ứng về an toàn cháy cho trong QCVN 06:2020/BXD. 

Tuy nhiên, đã có một số nhà (khoảng 17 nhà) có số 

tầng lớn hơn 50 (tương ứng chiều cao PCCC từ 

150 m trở lên) cao hơn phạm vi điều chỉnh của 

QCVN 06:2020/BXD, đòi hỏi phải được xem xét 

theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác được phép áp 

dụng. 

2.2 Bài học rút ra qua một số sự cố cháy nhà 

cao tầng điển hình trên thế giới và ở Việt Nam 

 Thông qua việc tổng hợp và phân tích thông tin 

về các vụ cháy nhà cao tầng điển hình ở Mỹ [12] và 

đặc biệt là 16 vụ cháy nhà cao tầng điển hình trên 

thế giới tính từ 1970 đến cuối năm 2017 [13], các 

kết luận cho thấy, dù các vụ cháy là hoàn toàn khác 

nhau song bài học rút ra có những vấn đề chung 

như sau: 

 Trên mặt đứng của nhà có các lỗ mở không 

được bảo vệ; 

 Kết cấu chịu lực có giới hạn chịu lửa không đảm 

bảo; 

 Trong các không gian kín có vật liệu cháy và 

không được kiểm soát; 

 Hệ thống tự động phun nước hoặc các bộ phận 

ngăn cháy hoặc cả hai không khống chế được đám 

cháy; 

 Không đảm bảo về yêu cầu thoát nạn; 

 Hoàn thiện nội thất bằng vật liệu cháy và không 

được kiểm soát; 

 Tường mặt ngoài làm bằng vật liệu cháy được 

và không đảm bảo yêu cầu chống cháy lan; 

 Không đảm bảo về mức độ dự phòng (độ dư) 

của những hệ thống trọng yếu, ví dụ như hệ thống 

cấp điện và cấp nước; 

 Không đảm bảo về công tác bảo trì các hệ 

thống chữa cháy; 

 Vận hành của thang máy không đảm bảo; 

 Phương án phòng cháy chữa cháy không đảm 

bảo, đặc biệt là huấn luyện thoát nạn và các giải 

pháp thông báo. 

 Trong số 11 vấn đề chung nêu trên, có một nửa 

số vụ cháy điển hình được xem xét trong [13] gặp 

phải hai vấn đề chính, đó là: (1) Hệ thống chữa 

cháy tự động hoặc các bộ phận ngăn cháy hoặc cả 

hai không khống chế được đám cháy; và (2) tường 

mặt ngoài làm bằng vật liệu cháy được. Gần đây 

nhất, vụ cháy tại một tòa nhà cao 33 tầng ở thành 

phố Ulsan, Hàn Quốc [14] cũng cho thấy vật liệu sử 

dụng cho các bộ phận tường mặt ngoài của nhà có 

ảnh hưởng đáng kể đến sự lan truyền của lửa theo 

chiều đứng; 

 Cùng với sự phát triển về số lượng nhà cao 

tầng ở Việt Nam, khoảng 10 năm gần đây cũng đã 

xuất hiện một số vụ cháy nhà cao tầng, trong đó có 

những vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về người. Một số 

vụ cháy điển hình được tổng hợp lại qua các báo 

điện tử như bảng 2 dưới đây. 

9 ≤ số tầng < 25 (2182) 
66,5% 

25 ≤ số tầng < 34 (801) 
24,4% 

34 ≤ số tầng < 50 (280) 
8,6% 

số tầng ≥ 50 (17) 0,5 % 
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Bảng 2.Tổng hợp một số vụ cháy nhà cao tầng điển hình tại Việt Nam 

TT 
Tên công 
trình, thời 
điểm cháy 

Một số thông tin chính Thiệt hại 
Những vấn đề cần lưu ý (đối chiếu 

với các quy định của quy chuẩn, tiêu 
chuẩn an toàn cháy) 

1 

Trung tâm 
thương mại 

quốc tế (ICT), 
Thành phố Hồ 

Chí Minh, 
ngày 

29/10/2002 
[15, 16] 

Tòa nhà cao 7 tầng, sự cố cháy xảy ra 
vào khoảng 13 giờ 45 phút do thi công 
sửa chữa, hàn cắt gây bắt cháy vào 
vật liệu hoàn thiện. Đám cháy bắt đầu 
từ tầng 2 lan lên trên. Cầu thang bộ 
thoát nạn và toàn bộ các tầng trên bị 
nhiễm khói. Hệ thống phun nước tự 
động hoạt động yếu. 

Chết: 60 
Bị thương: 
70 
Tài sản 32 
tỉ (2002), 
tòa nhà 
không sử 
dụng lại 
được. 

 Phải đảm bảo việc kiểm soát 
đám cháy bằng thiết bị PCCC và kết 
cấu công trình; 

 Phải bố trí và bảo vệ tốt các 
đường thoát nạn; 

 Phải đảm bảo quy định phòng 
cháy khi thực hiện công tác sửa 
chữa có hàn cắt. 

2 

Đơn nguyên 
A, Chung cư 
JSC 34, ngõ 

164 Khuất Duy 
Tiến, phường 
Nhân Chính, 
quận Thanh 

Xuân, Hà Nội, 
ngày 

10/3/2010 [17] 

Tòa nhà cao 18 tầng, sự cố cháy xảy 
ra vào khoảng 18 giờ, do cháy ống kỹ 
thuật đổ rác (hố thu rác), kéo dài 30 
phút thì được dập tắt. Đám cháy sinh 
nhiều khói, lan ra các sảnh, hành lang, 
cầu thang, các phòng ở. Cửa xả rác ở 
từng tầng tiếp xúc trực tiếp với không 
gian sảnh thang máy và đối diện buồng 
thang bộ thoát nạn. Khói xâm nhập cầu 
thang bộ thoát nạn, tập trung nhiều ở 
các tầng 16, 17 và 18.  

Chết: 02  Phải sử dụng vật liệu không 
cháy đối với những không gian kín, 
ống đổ rác; 

 Phải thực hiện đúng quy trình 
bảo trì hệ thống PCCC; 

 Cầu thang bộ thoát nạn và các 
hành lang thoát nạn phải đảm bảo 
chống nhiễm khói. 

3 

Chung cư 
CT4B, Khu đô 

thị Xa La, 
Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội, 
ngày 

11/10/2015 
[18, 19] 

Tòa nhà cao 33 tầng. Đám cháy xảy ra 
vào khoảng 19 giờ 25 phút tại tầng 
hầm của tòa nhà CT4A, CT4B. Công 
trình chưa nghiệm thu về PCCC. Các 
trục kỹ thuật thông tầng chưa được 
chèn, bịt kín bằng vật liệu chống cháy 
theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định. 
Cửa các gian phòng kỹ thuật, buồng 
thang bộ không phải là cửa chống 
cháy theo quy định. Hành lang dài trên 
60m chưa có giải pháp ngăn cháy. Hệ 
thống hút khói tòa nhà không có. 

Chết: 0 
Bị thương: 
10, 
Khoảng 
200 xe 
máy, 45 xe 
đạp và 1 ô-
tô bị ảnh 
hưởng 

 Tòa nhà phải được trang bị đầy 
đủ các phương tiện báo cháy, chữa 
cháy khi khai thác sử dụng; 

 Cầu thang bộ thoát nạn và các 
hành lang thoát nạn phải đảm bảo 
chống nhiễm khói; 

 Phải đảm bảo yêu cầu chống lan 
khói, lan cháy trong hệ thống các 
đường ống kỹ thuật và giữa khoảng 
không gian kín của nhà. 

4 

Quán Karaoke 
số 68 Trần 
Thái Tông, 
Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà 
Nội, ngày 

01/11/2016 
[20, 21] 

Tòa nhà cao 9 tầng, 01 tum. Đám cháy 
xảy ra vào khoảng 14 giờ do công tác 
hàn cắt, sửa chữa tại tầng 2. Đám 
cháy lan truyền sang 04 nhà liền kề 
qua các biển quảng cáo ở mặt ngoài. 
Khói nhiễm lên các tầng phía trên. 

Chết: 13 
Một số 
công trình 
lân cận bị 
hư hỏng 

 Tòa nhà phải được trang bị đầy 
đủ các phương tiện báo cháy, chữa 
cháy khi khai thác sử dụng; 

 Cầu thang bộ thoát nạn và các 
hành lang thoát nạn phải đảm bảo 
chống nhiễm khói; 

 Phải lưu ý phòng cháy khi thực 
hiện công tác sửa chữa có hàn cắt. 

5 

Đơn nguyên 
A, Khu căn hộ 

cao tầng 
Carina Plaza, 
số 1648, Võ 

Văn Kiệt, 
phường 16, 
quận 8, TP. 

Hồ Chí Minh, 
23/3/2018 [22, 

23] 

Công trình gồm 3 đơn nguyên cao 14 
và 20 tầng, có chung 1 khối đế và tầng 
hầm. Đám cháy xảy ra vào khoảng hơn 
1 giờ sáng tại khu vực để xe máy trong 
tầng hầm dưới đơn nguyên A. Hệ 
thống phòng cháy chữa cháy không kịp 
thời báo cháy, chữa cháy tự động. Cầu 
thang bộ thoát nạn của đơn nguyên A 
bị nhiễm khói. Ngoài ra, khói cũng 
nhiễm vào hành lang một số tầng phía 
trên thuộc đơn nguyên A. 

Chết: 13 
Bị thương: 
60 
489 xe 
máy, 81 ô-
tô. Kết cấu 
tầng hầm 
bị ảnh 
hưởng cục 
bộ 

 Phải thực hiện đúng quy trình 
bảo trì hệ thống PCCC; 

 Cầu thang bộ thoát nạn và các 
hành lang thoát nạn phải đảm bảo 
chống nhiễm khói; 

 Phải đảm bảo yêu cầu chống lan 
khói, lan cháy trong hệ thống các 
đường ống kỹ thuật. 

 

 Thông tin trong bảng 2 cho thấy những vấn đề 

chung mà các vụ cháy nhà cao tầng điển hình trên 

thế giới cũng có thể lặp lại trong những sự cố cháy 

nhà cao tầng điển hình ở Việt Nam, cụ thể một số 

vấn đề chính cần lưu ý như sau: 

 Quản lý công tác thi công sửa chữa có phát sinh 

nhiệt (hàn, cắt) có ý nghĩa quan trọng đối với việc 

ngăn ngừa xảy ra cháy tại những công trình đang 

sử dụng; 

 Công tác kiểm tra bảo trì hệ thống báo cháy và 

chữa cháy tự động cũng như tình trạng của các bộ 

phận ngăn cháy bảo vệ đường thoát nạn quyết định 

đến khả năng khống chế sự phát triển của đám 

cháy; 

 Nguyên nhân chính gây thiệt hại lớn về người là 
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không đảm bảo các quy định về thoát nạn, bao 

gồm: bố trí đường thoát nạn, bảo vệ chống khói cho 

đường thoát nạn, sử dụng vật liệu trong công trình 

nói chung và vật liệu hoàn thiện trên đường thoát 

nạn nói riêng. 

3. Những rủi ro chính về an toàn cháy trong nhà 

cao tầng và định hướng chung cho công tác 

phòng ngừa 

3.1 An toàn thoát nạn 

Nghiên cứu tổng quan về ứng xử của người 

thoát nạn trong tình huống cháy cũng như những 

yếu tố ảnh hưởng chính đến thoát nạn trong nhà 

cao tầng được trình bày tương đối chi tiết trong [24]. 

Với chiều cao và quy mô công trình lớn vấn đề đảm 

bảo an toàn thoát nạn cho người sử dụng trong nhà 

cao tầng nói chung có một số khó khăn nổi bật như 

sau: 

 Quãng đường di chuyển thoát nạn từ trên 

xuống tương đối dài làm cho người thoát nạn trở 

nên mệt mỏi và ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển 

thoát nạn của cá nhân cũng như của chung dòng 

người; 

 Số lượng người tập trung trong nhà lớn, đặc 

biệt là đối với những nhà có diện tích mặt bằng rộng 

có thể gây khó khăn cho việc liên lạc, thông báo, 

hướng dẫn thoát nạn cho người trong nhà. Ngoài 

ra, đối với các công trình lớn hệ thống thông tin 

hướng dẫn thoát nạn trở nên rất phức tạp vì có thể 

phải phân chia thành nhiều khu vực với những nội 

dung thông báo khác nhau tùy theo tình huống. Bên 

cạnh đó, tốc độ di chuyển của dòng người thoát nạn 

trong các buồng thang bộ cũng có thể bị ảnh hưởng 

đáng kể do tác động của nhóm người với số lượng 

lớn khi nhập dòng tại các lối ra thoát nạn đi vào 

buồng thang; 

 Để nâng cao hiệu quả khai thác, các nhà cao 

tầng thường có chức năng hỗn hợp (căn hộ ở, văn 

phòng, thương mại,…) dẫn đến đặc điểm người sử 

dụng đa dạng. Theo [25] thì việc phân tích về thoát 

nạn của nhà liên quan đến người sử dụng sẽ phụ 

thuộc vào những đặc trưng cơ bản gồm: tuổi, giới 

tính, thể lực, khả năng cảm nhận, độ quen thuộc với 

ngôi nhà, kinh nghiệm và hiểu biết đối với tình 

huống khẩn cấp, vai trò về xã hội và văn hóa, sự có 

mặt của những người khác,… Trong số này, đối với 

nhà có một mục đích sử dụng (hoặc chỉ thuộc một 

nhóm nguy hiểm cháy theo công năng [1]) có thể 

chỉ một hoặc một số ít đặc trưng có tính chất quan 

trọng và mang tính chủ đạo tùy thuộc theo đặc điểm 

của nhóm người sử dụng chính. Ngược lại, đối với 

nhà hỗn hợp (phục vụ cho từ 2 nhóm nguy hiểm 

cháy theo công năng trở lên) có thể phải xem xét 

đến nhiều đặc trưng chủ đạo cùng một lúc hoặc việc 

tính toán thiết kế thoát nạn của tòa nhà sẽ phụ 

thuộc vào nhóm người sử dụng gặp nhiều hạn chế 

nhất trong hoạt động thoát nạn. Tức là tốc độ thoát 

nạn chung của tòa nhà có thể chịu ảnh hưởng bởi 

hoạt động thoát nạn của nhóm đối tượng sử dụng 

có tốc độ thoát nạn thấp nhất; 

 Việc thoát nạn phía trong nhà cũng có nguy cơ 

bị chậm lại do hiện tượng dồn ứ người ở phía ngoài 

nhà nếu lối ra thoát nạn dưới cùng dẫn vào các 

đường phố hoặc ngõ nhỏ hẹp lại bị ảnh hưởng bởi 

các phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ, không kịp thoát một lượng người lớn từ 

trong nhà ra. Vấn đề này sẽ trở nên phức tạp hơn 

trong điều kiện của các khu vực có mật độ nhà cao 

tầng dày đặc khi xảy ra tình huống thoát nạn quy 

mô lớn đòi hỏi mọi người cùng thoát xuống và đổ ra 

ngoài đường [13]. 

3.2 Quy mô đám cháy 

Để xây dựng và hoàn thiện các tòa nhà cao tầng 

đòi hỏi phải sử dụng một lượng lớn vật liệu và đa số 

trong đó là các vật liệu cháy được. Ngoài ra, nguồn 

chất cháy còn có thể tồn tại trong các hệ thống thiết 

bị kỹ thuật được lắp đặt để đảm bảo hoạt động của 

nhà và đồ đạc sử dụng hoặc được cất chứa trong 

nhà. Sự tập trung lớn của khối lượng chất cháy cũng 

đồng nghĩa với quy mô của đám cháy lớn hơn nếu 

nó xảy ra trong những nhà mà các giải pháp ngăn 

ngừa sự lan truyền lửa chưa phù hợp. Hiện nay, với 

những xu thế xây dựng mới như các công trình thân 

thiện với môi trường hay sử dụng năng lượng hiệu 

quả cũng có thể làm tăng thêm lượng chất cháy có 

trong công trình và nguy cơ lan truyền lửa theo chiều 

cao qua các bộ phận hoàn thiện, trang trí ngoài nhà. 

Đây là vấn đề ngày càng thu hút sự quan tâm sau 

hàng loạt vụ cháy nhà cao tầng trên thế giới [26, 

27,14]. Khi đám cháy xảy ra ở khu vực nằm trên các 

tầng cao, tàn lửa và các sản phẩm cháy cũng có thể 

dễ dàng bị rơi, bắn ra xung quanh và gây cháy lan 

sang các công trình lân cận, đặc biệt là trong trường 

hợp có sự kết hợp của gió lớn hoặc tình huống nhà 

cao tầng bị sập đổ [28,29]. 
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Khói từ khu vực đám cháy có thể lan truyền qua 

các giếng đứng chạy xuyên suốt chiều cao nhà là 

một hiện tượng vật lý tự nhiên thường xảy ra do sự 

chênh lệch áp suất theo chiều cao gây ra bởi sự 

chênh lệch nhiệt độ không khí giữa bên ngoài và 

bên trong ở những nhà có chiều cao lớn. Hiện 

tượng này được gọi là “stack effect” (tạm dịch là 

“hiệu ứng giếng đứng” [30]) và nó có thể gây ra 

nguy hiểm cho người sử dụng ở những vị trí cách 

xa khu vực cháy nếu không đảm bảo được việc 

kiểm soát khói, đặc biệt là trong trường hợp các 

đám cháy xảy ra ở những khu vực nằm phía dưới 

của tòa nhà. 

3.3 Báo cháy và chữa cháy 

Hệ thống báo cháy và chữa cháy trong các nhà 

cao tầng thường rất phức tạp do phải phân chia 

thành nhiều vùng khác nhau với số lượng các vị trí 

cần kiểm soát lớn cũng như các tiêu chí kiểm soát 

đa dạng, ví dụ khói, nhiệt, lửa, áp suất hoặc dịch 

chuyển của nước trong hệ thống sprinkler,... Các hệ 

thống báo cháy cũng đòi hỏi phải kết hợp hoạt động 

với hệ thống chữa cháy tự động sử dụng nhiều 

công nghệ khác nhau, ví dụ nước, khí, bọt hoặc bột 

chữa cháy. Bên cạnh đó, hệ thống báo cháy cũng 

đòi hỏi phải được liên kết và gửi tín hiệu đến các hệ 

thống kỹ thuật khác của tòa nhà như hệ thống thang 

máy (bao gồm cả thang máy chữa cháy hoặc cả 

thang máy phục vụ thoát nạn), hệ thống thông báo 

và hướng dẫn, tổ chức thoát nạn,… với số lượng 

các thiết bị ngoại vi tương đối lớn. Song song với 

việc đảm bảo tiếp nhận tín hiệu về và truyền tín hiệu 

đi trong một mạng liên kết nhiều về số lượng, đa 

dạng về chủng loại thì hệ thống báo cháy còn phải 

đảm bảo hạn chế tối đa gây ra những báo động giả 

hoặc tín hiệu lỗi vì nếu xảy ra thì quy mô ảnh hưởng 

sẽ lớn hơn nhiều so với các nhà bình thường. 

Có thể có nhiều loại hệ thống dập cháy khác 

nhau được sử dụng để đảm bảo kiểm soát sự phát 

triển và lan truyền của lửa trong một ngôi nhà song 

các hệ thống sprinkler được coi là phổ biến và có 

hiệu quả cao. Mặc dù các tiêu chuẩn thiết kế và lắp 

đặt hệ thống sprinkler đã được biên soạn và áp 

dụng rộng rãi trên thế giới, song vẫn có những vấn 

đề chưa được xem xét đến trong các nhà có chiều 

cao lớn. Một trong số các vấn đề đó là nhu cầu về 

sử dụng nước cho chữa cháy các nhà có chiều cao 

lớn thường rất lớn và có thể vượt quá năng lực của 

mạng cấp nước dân dụng cũng như năng lực của 

thiết bị bơm của lực lượng chữa cháy chuyên 

nghiệp. Ngoài ra, có một số vấn đề khác cũng cần 

được lưu ý, ví dụ độ tin cậy và tính độc lập của hệ 

thống cấp nước ngoài nhà; độ tin cậy của hệ thống 

cấp điện cho các bơm chữa cháy của tòa nhà; hay 

các yếu tố rủi ro khi sử dụng hệ thống ống đứng 

hoặc hệ thống sprinkler làm việc trong điều kiện áp 

suất cao…  

Xét về kết cấu công trình, dưới tác động của tải 

trọng gió hoặc động đất, nhà có chiều cao lớn 

thường cũng sẽ có những chuyển vị, dao động 

ngang lớn, có thể ảnh hưởng đến các vị trí liên kết, 

cố định hệ thống kỹ thuật khác, bao gồm cả hệ 

thống phòng cháy chữa cháy dẫn đến hư hỏng 

hoặc gây lỗi trong những hệ thống đó nếu không 

được xem xét tính toán trước. 

3.4 Tiếp cận của lực lượng chữa cháy 

Để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 

thường sẽ tiếp cận vào nhà thông qua các lối vào 

cầu thang bộ thoát nạn hoặc thang máy chữa cháy 

và phương tiện thang tiếp cận từ trên cao (xe 

thang). Tuy nhiên, phương tiện xe thang cũng chỉ 

vươn lên được một chiều cao hữu hạn do vậy sẽ 

hạn chế khả năng tiếp cận của lực lượng chữa cháy 

khi cần triển khai hoạt động ở các khu vực cao hơn. 

Việc sử dụng các cầu thang bộ hoặc thang máy 

chữa cháy trong nhiều trường hợp cũng vẫn kéo dài 

thời gian tiếp cận đến những khu vực ở trên cao 

của người lính chữa cháy, do tác động của hướng 

di chuyển trong buồng thang bộ hoặc trong trường 

hợp hệ thống bị trục trặc, không hoạt động được 

theo dự kiến. Ngay cả khi đã tiếp cận được đến khu 

vực có đám cháy thì vấn đề đảm bảo liên lạc trao 

đổi giữa các cá nhân tham gia hoạt động chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ ở bên trong và bên ngoài tòa 

nhà cũng có thể bị ảnh hưởng dẫn đến làm giảm 

hiệu quả công việc. 

Trường hợp công trình được xây dựng ở những 

khu vực có đường phố xung quanh chỉ đảm bảo 

theo các quy định thông thường, đôi khi không chỉ 

gây khó khăn cho việc thoát, phân tán người ra xa 

ngôi nhà mà cho cả việc tiếp cận của các phương 

tiện cơ giới để triển khai các hoạt động chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là khi đám cháy phát 

triển ở quy mô lớn đòi hỏi phải có nhiều phương 

tiện, lực lượng tham gia. 

Bên cạnh quy mô lớn về thể tích, diện tích, 

nhiều nhà cao tầng còn có mục đích sử dụng hỗn 
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hợp, có thể làm cho việc tiếp cận đến hiện trường, 

xác định các yếu tố của đám cháy để đưa ra những 

thông tin hướng dẫn cũng như quyết định phương 

án chữa cháy khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn 

so với nhà có chiều cao thông thường. 

3.5 Những rủi ro khác 

Ngoài những vấn đề chính được nêu ở trên, còn 

nhiều yếu tố rủi ro khác liên quan đến an toàn cháy 

đối với nhà có chiều cao lớn, ví dụ như sự cố xảy ra 

từ các hệ thống kỹ thuật công trình, hệ thống điện, 

các hiện tượng tự nhiên cực đoan như gió bão, 

động đất, sóng thần hoặc thậm chí là cả các hoạt 

động khủng bố [13]. 

Do tính đa dạng của các yếu tố liên quan đến an 

toàn cháy, tính phức tạp riêng của mỗi tòa nhà, tốc 

độ đô thị hóa nhanh chóng ở các quốc gia,… tài liệu 

[13] cho rằng để đáp ứng nhu cầu phát triển, công 

tác thiết kế trong thực tế đã đưa ra những cách tiếp 

cận, hệ thống và trang thiết bị mới để đảm bảo an 

toàn cháy cho nhà có chiều cao lớn. Ở đó có sự 

đồng bộ giữa các phương án thiết kế mang tính 

quốc tế với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, biện pháp thi 

công cũng như các sản phẩm ở các quốc gia hoặc 

vùng có trình độ phát triển. Tuy nhiên, khi áp dụng 

vào các quốc gia khác không cùng trình độ phát 

triển thì cần lưu ý đến những khó khăn và những 

yếu tố bất định trong việc đánh giá hiệu quả đảm 

bảo an toàn cháy, đặc biệt là những vấn đề liên 

quan đến điều kiện hoặc nguồn lực đáp ứng các 

quy định. Những yếu tố mang tính địa phương 

không chỉ liên quan đến vật chất mà còn cả khía 

cạnh chính trị, luật pháp, văn hóa, cấu trúc xã hội, 

đức tin, thói quen, thái độ, cách cư xử,… Bên cạnh 

đó, các tòa nhà có chiều cao lớn thường có các đặc 

điểm kiến trúc nổi bật hoặc mang tính biểu tượng, 

tính độc đáo, những đặc điểm đó có thể gây ra khó 

khăn trong việc lựa chọn sơ đồ và phân tích sự làm 

việc của kết cấu trong cả điều kiện bình thường lẫn 

điều kiện có cháy. 

3.6 Định hướng chung cho công tác phòng ngừa 

Quy định đảm bảo an toàn cháy trong thiết kế 

nhà dân dụng cao tầng đã được các nước xây dựng 

thành quy chuẩn, tiêu chuẩn của mình, được thể 

hiện trong các tài liệu riêng [3] hoặc là một phần 

trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn cháy cho 

nhà và công trình nói chung như Mỹ [2], Trung Quốc 

[8], Singapore [9], Hong Kong [10] và Ấn Độ [31]. 

Tuy nhiên, để tính đến các yếu tố ảnh hưởng về 

an toàn cháy phù hợp với quy mô riêng của từng 

công trình, đồng thời cũng để xét đến các yếu tố 

mang tính địa phương của mỗi quốc gia, việc thiết 

kế nhà có chiều cao lớn đòi hỏi phải đảm bảo một 

loạt các mục tiêu tính năng cũng như các tiêu chí 

chấp thuận khó có thể được bao hàm trong các quy 

định mang tính mô tả hoặc định mức trong quy 

chuẩn hoặc tiêu chuẩn. Từ những lý do này, tài liệu 

[13] khuyến cáo là song song với các quy định thiết 

kế theo định mức có thể áp dụng cách tiếp cận thiết 

kế theo tính năng để đánh giá về tính phù hợp của 

các giải pháp thiết kế theo định mức dựa trên 

những đặc điểm riêng của từng công trình. Điều này 

cũng tương tự như các quy định của một số quốc 

gia như Hong Kong [10] và Nhật Bản [7]. Phân tích 

rủi ro về an toàn cháy trong các nhà có chiều cao 

lớn được trình bày trong tài liệu [32], có xem xét 

đến một số nhóm nhà như văn phòng, khách sạn, 

chung cư và các yếu tố đảm bảo an toàn cháy khác 

nhau như hệ thống báo cháy, cấp nước chữa cháy, 

bảo vệ chống khói,… Những vấn đề cơ bản cần 

được cân nhắc, đánh giá để đảm bảo an toàn cháy 

đối với nhà có chiều cao lớn cũng được đưa ra 

trong [13] bao gồm: Tích hợp thiết kế tòa nhà và các 

hệ thống; Độ tin cậy của các hệ thống; Sự nhận biết 

tình huống cháy; Phương án thoát nạn; Khả năng 

chịu lửa của kết cấu; Cấu tạo các bộ phận bao che 

mặt ngoài nhà; Hệ thống chữa cháy; Phát hiện và 

báo cháy; Bảo vệ chống khói; Hệ thống điện; và 

Phương án xử lý của đơn vị chữa cháy đầu tiên đến 

hiện trường. Một số nguyên tắc cơ bản liên quan 

đến đảm bảo an toàn cháy đối với nhà có chiều cao 

lớn được tóm lược trong [33] như sau: 

 Về thoát nạn: mục tiêu cốt lõi là phải cung cấp 

đủ phương tiện giúp cho người sử dụng di chuyển 

đến địa điểm an toàn. Để đạt được mục tiêu này có 

thể áp dụng một số phương thức tổ chức thoát nạn 

khác nhau ví dụ như: (1) kháng cự tại chỗ; (2) di 

chuyển đến khu vực lánh nạn; (3) thoát nạn tuần 

tự/theo giai đoạn; và (4) tổ hợp của một hoặc nhiều 

phương thức trên. Những ưu điểm hoặc hạn chế 

của từng phương án thoát nạn được phân tích 

tương đối kỹ trong [24]. Sử dụng các khu vực lánh 

nạn là một trong số các giải pháp đảm bảo an toàn 

thoát nạn trong các nhà có chiều cao lớn được một 

số quốc gia lựa chọn, ví dụ [2, 8, 9, 10, 31]. Giải 

pháp này được tiếp cận theo hai hướng gồm: (1) bố 

trí tập trung và biệt lập trên một tầng [8, 9,10]; và (2) 

bố trí phân tán ở tất cả các tầng và chung với các 

chức năng khác [2, 31]. Ý nghĩa thực tiễn cũng như 
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những lưu ý chính khi tiếp cận theo hướng bố trí tập 

trung được đề cập khá chi tiết trong [34,35] trong đó 

nổi bật lên một nguyên tắc là an toàn của các tầng 

lánh nạn phải được đảm bảo ở mức cao nhất vì đó 

là các khu vực có thể tập trung đến hàng trăm 

người và nếu xảy ra mất an toàn thì sẽ trở thành 

thảm họa. Vấn đề sử dụng thang máy phục vụ thoát 

nạn, về mặt lý thuyết cho thấy có thể giảm đáng kể 

thời gian thoát hết người trong nhà, song cũng cần 

phải xem xét đến nhiều vấn đề khác nhau như mức 

độ an toàn và độ tin cậy của thang máy hay việc 

kiểm soát phối hợp vận hành giữa các thang,… và 

xung quanh vấn đề này vẫn cần nghiên cứu để 

hoàn thiện thêm [36]; 

 Về khả năng chịu lửa của kết cấu: mục tiêu là 

phải đảm bảo đủ thời gian để người trong nhà thoát 

hết ra bên ngoài với những rủi ro thấp nhất và cho 

phép lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực 

hiện các hoạt động chuyên môn, đồng thời hạn chế 

nguy cơ gây lan truyền lửa trong ngôi nhà đang bị 

cháy cũng như các ngôi nhà xung quanh. Để đáp 

ứng mục tiêu này, có thể áp dụng thiết kế theo tính 

năng hoặc đòi hỏi phải có quy định dự phòng về khả 

năng chịu lửa của kết cấu cũng như các bộ phận 

ngăn cách khoang cháy trong công trình; 

 Hệ thống báo cháy và chữa cháy: đối với hệ 

thống cấp nước chữa cháy, đòi hỏi phải cân nhắc 

năng lực và độ tin cậy của hệ thống cấp nước ngoài 

nhà cũng như năng lực của hệ thống thiết bị của lực 

lượng chữa cháy ở địa phương. Bên cạnh đó, cũng 

cần phải xem xét đến điều kiện làm việc của hệ 

thống khi thường xuyên phải chịu áp suất cao để từ 

đó có giải pháp lắp đặt và bảo trì các bộ phận điều 

áp trong hệ thống một cách phù hợp. Việc cung cấp 

cho người sử dụng các thông tin chính xác để nhận 

biết được tình huống cháy và những trợ giúp để 

đưa ra quyết định thoát nạn là rất quan trọng trong 

trường hợp các nhà có chiều cao lớn. Từ những lý 

do đó, khả năng duy trì tình trạng hoạt động bình 

thường của các hệ thống báo cháy và thông tin liên 

lạc khi phải chịu tác động của lửa là một trong 

những yêu cầu cơ bản. Để đảm bảo điều này đòi 

hỏi các hệ thống phải được thiết kế có tính đến 

những yếu tố sau: (1) bảo vệ chống cháy cho các 

thiết bị điều khiển; (2) bảo vệ các mạch; (3) thiết kế 

cấu hình mạch phù hợp; và (4) chống nhiễu cho các 

trung tâm điều khiển. Ngoài ra, việc bố trí các hệ 

thống bảo vệ chống cháy dự phòng cũng là một giải 

pháp được lựa chọn và áp dụng nhằm nâng cao 

mức độ đảm bảo an toàn sinh mạng cho người sử 

dụng tòa nhà; 

 Về bảo vệ chống khói: để hạn chế sự lan truyền 

khói gây ra bởi tác động của hiệu ứng giếng đứng 

hoặc hiệu ứng pit-tông (gây ra bởi hoạt động của 

các thang máy), có thể cân nhắc một số giải pháp 

cơ bản gồm: (1) sử dụng các tường hoặc sàn để 

ngăn cản khói; (2) sử dụng các hệ thống tăng áp 

buồng thang; (3) phân vùng bảo vệ chống khói bằng 

các thiết bị thông gió cơ khí; (4) sử dụng các van 

ngăn khói phù hợp; và (5) tổ hợp của các giải pháp 

nêu trên; 

 Về đảm bảo tiếp cận và nguồn lực cho lực 

lượng chữa cháy: cần phải được tính toán chuẩn bị 

và thống nhất với cơ quan quản lý về PCCC ở địa 

phương ngay từ các giai đoạn quy hoạch và thiết 

kế, bao gồm các vấn đề: (1) tiếp cận cho xe chữa 

cháy, kể cả vận chuyển lực lượng và phương tiện 

chữa cháy, cứu nạn lên đến tầng cao nhất của tòa 

nhà; (2) bố trí hệ thống cấp nước phù hợp; (3) bố trí 

hệ thống ống đứng phù hợp; (4) trang bị hệ thống 

thông tin liên lạc và (5) đảm bảo để lực lượng chữa 

cháy chuyên nghiệp hiểu rõ được hoạt động của 

các hệ thống bảo vệ chống cháy của tòa nhà. Bên 

cạnh đó, việc bố trí, trang bị phòng điều khiển chống 

cháy trong các nhà có chiều cao lớn cũng cần đảm 

bảo những vấn đề sau: (1) thuận tiện, an toàn để 

lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận; (2) 

đảm bảo kiểm soát được các hệ thống kỹ thuật của 

tòa nhà; (3) có đủ thông tin liên lạc để quản lý tòa 

nhà; (4) có mặt bằng tòa nhà phù hợp với thực tế 

hiện trường; (5) có bản kế hoạch phản ứng và thoát 

nạn trong tình huống khẩn cấp và (6) các kế hoạch 

dự phòng.  

4. Kết luận và kiến nghị 

 Qua việc tổng hợp và so sánh quy định về đảm 

bảo an toàn cháy đối với nhà cao tầng trong quy 

chuẩn, tiêu chuẩn của một số quốc gia khác nhau, 

bài viết đã cho thấy khái niệm nhà cao tầng (high-

rised) ở mỗi quốc gia liên hệ đến một ngưỡng chiều 

cao nhất định của nhà, vượt qua đó yêu cầu về an 

toàn cháy đối với nhà đòi hỏi phải nâng cao dần 

theo từng mức chiều cao nhà,… Chiều cao khởi 

đầu của nhà cao tầng có thể không giống nhau ở 

mỗi quốc gia, tuy nhiên giá trị phổ biến nằm trong 

khoảng từ 23 m đến 30 m (khoảng từ 7 đến 10 

tầng), ở Việt Nam nhà có chiều cao PCCC từ 28 m 

(khoảng 10 tầng) trở lên được coi là nhà cao tầng. 

Số liệu thống kê không chính thức từ nguồn khảo 

sát trên Internet về số lượng nhà cao tầng ở Việt 

Nam tính đến cuối năm 2020 cũng được cung cấp 
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theo từng mức chiều cao khác nhau, theo đó hiện 

nay, ở Việt Nam có khoảng trên 1000 nhà có chiều 

cao lớn, cao trên 25 tầng (khoảng trên 75 m), trong 

đó có 17 nhà cao trên 50 tầng (khoảng trên 150 m) 

còn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QCVN 

06:2020/BXD; 

 Nội dung bài viết đã tổng hợp thông tin về một 

số vụ cháy điển hình nhà cao tầng ở Việt Nam qua 

đó thấy rằng một số điểm đáng lưu ý về an toàn 

cháy trong những vụ cháy này cũng tương đồng với 

những bài học được tài liệu [13] rút ra từ một số vụ 

cháy điển hình của nhà cao tầng trên thế giới. Trên 

cơ sở nhận diện một số rủi ro chính về an toàn cháy 

đối với nhà cao tầng thông qua các bài học được rút 

ra từ những sự cố cháy điển hình trong thực tế, bài 

viết đã tổng hợp và giới thiệu định hướng cơ bản 

cho việc phòng ngừa sự cố để đảm bảo an toàn 

cháy cho đối tượng nhà này; 

 An toàn cháy đối với nhà cao tầng, đặc biệt là 

đối với những nhà có chiều cao lớn liên quan đến 

nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có cả các yếu tố 

mang tính xã hội và điều kiện riêng của mỗi quốc 

gia. Để đạt được hiệu quả cao trong việc đảm bảo 

an toàn cháy cho nhà có chiều cao lớn thì song 

song với các quy định mang tính định mức, một số 

quốc gia khuyến khích áp dụng giải pháp thiết kế 

theo tính năng. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là bài 

học chỉ có thể rút ra từ các sự cố và việc lường 

trước hết tất cả các tình huống sự cố là một điều 

không thể do vậy một nguyên tắc được nhấn mạnh 

là luôn phải có độ dự phòng cao (độ dư thừa) đối 

với các yếu tố đảm bảo an toàn cháy, ví dụ các hệ 

thống bảo vệ chống cháy, giải pháp kết cấu công 

trình, giải pháp đảm bảo thoát nạn cho người sử 

dụng cũng như tiếp cận cho lực lượng chữa cháy. 
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