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TÓM TẮT 

Vấn đề cháy nổ là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong an ninh đời sống của ngƣời 

dân, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây. Hệ thống thông tin 

địa lý (GIS) có thể hỗ trợ việc truy vấn và phân tích không gian hiệu quả, đặc biệt theo 

các độ đo về địa lý. Dựa trên thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh, để tăng cƣờng chủ 

động trong công tác chữa cháy và giảm thiểu thiệt hại, việc tăng cƣờng bố trí nguồn 

lực chữa cháy tại thành phố là điều cần thiết. Kết quả đạt đƣợc của khóa luận là xây 

dựng mô hình ra quyết định và lựa chọn vị trí cũng nhƣ đánh giá các kịch bản tối ƣu 

phục vụ công tác điều động nguồn lực chữa cháy. Bên cạnh đó, các thống kê và lựa 

chọn không gian đƣợc thiết lập để làm cơ sở xây dựng các quy luật nhằm hỗ trợ công 

tác bô trí và điều động tối ƣu theo thời gian. Nghiên cứu đƣợc thực hiện trong khoảng 

thời gian từ tháng 02/2014 đến tháng 06/2014. 
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CHƢƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh tập trung phát triển kinh tế nhƣ hiện nay thì ngoài các vấn đề nhƣ 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các vấn đề an sinh xã hội thì công tác PCCC là vấn đề 

luôn đƣợc quan tâm. Cháy không chỉ gây ra thiệt hại cho một cá nhân gia đình mà còn 

gây ảnh hƣởng đến trật tự an toàn xã hội, không những gây thiệt hại về vật chất mà 

còn cả tính mạng con ngƣời. Vì vậy các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phải luôn 

đảm bảo an toàn và nghiêm túc PCCC để bảo về tính mạng cũng nhƣ tài sản của chính 

mình và của cộng đồng xung quanh. Ngoài ra sở cảnh sát PCCC Thành phố cũng 

thƣờng xuyên phát động các phong trào toàn dân phòng chống cháy nổ trên địa bàn 

Thành phố, xác định nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ hàng đầu song 

song với việc tăng cƣờng trao dồi nâng cao nghiệp vụ, tăng cƣờng kiểm tra và chỉ đạo 

thực hiện các quy định trong phòng cháy nhằm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. 

Số lƣợng phòng cảnh sát PCCC ở Quận - Huyện năm nay nhiều hơn năm trƣớc, 

cụ thể là năm 2012 trên địa bàn Thành phố có 12 phòng Cảnh sát PCCC Quận - 

Huyện, còn hiện nay số lƣợng đã tăng lên 17 phòng Cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, những 

vấn đề nhƣ tắt nghẽn giao thông, vận tốc tối đa trên cung đƣờng, địa hình hẻm nhỏ,… 

vẫn đang là thách thức đối với PCCC TP.HCM trong công tác tiếp cận nhanh chóng để 

chữa cháy. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy và chữa cháy còn mang tính truyền 

thống bị động. Xuất phát từ những lý do đó mà đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng hệ hỗ 

trợ công tác phòng cháy chữa cháy trực chiến tại TP.HCM” đƣợc thực hiện. 
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1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ công tác PCCC trực chiến nhằm giúp cho lực 

lƣợng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong địa bàn Thành phố chủ động hơn trong 

việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, phƣơng án hành động phục vụ kịp thời cho 

công tác điều hành và chỉ huy chữa cháy hiệu quả nhất, làm giảm thiệt hại đến mức 

thấp nhất. Có 2 vấn đề cần giải quyết ở đây là thời gian và vị trí, cụ thể nhƣ sau: 

 Nghiên cứu quy luật cháy theo thời gian và không gian. 

 Xây dựng công cụ hỗ trợ đề xuất vị trí đặt trạm tạm, tìm trạm gần nhất cho 

điểm cháy. 

1.3. Giới hạn nghiên cứu 

 Không gian: Phạm vi nghiên cứu đề tài đƣợc giới hạn trên địa bàn TP.HCM. 

 Nội dung: Nghiên cứu và hỗ trợ cho việc bố trí lực lƣợng chữa cháy tối ƣu. 

 Công nghệ: Sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, thƣ viện ArcObject đƣợc viết trên 

phần mềm Microsoft Visual Studio và kho chứa dữ liệu không gian và thuộc tính 

(geodatabase). 
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CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN 

2.1. Thông tin về địa bàn nghiên cứu 

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tọa độ địa lý 10
0
10’-10

0
38’ vĩ độ Bắc và 

106
0
22’-106

0
54’ kinh độ Đông, là một đầu mối giao thông quan trọng về cả đƣờng bộ, 

đƣờng thủy và đƣờng không, nối liền các tỉnh trong vùng và còn là một cửa ngõ quốc 

tế. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dƣơng, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông và Đông Bắc 

giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp 

tỉnh Long An và Tiền Giang. Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và 

đồng bằng sông Cửu Long, địa hình thành phố thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông 

sang Tây. Vùng cao nằm ở phía Bắc – Đông Bắc và một phần Tây Bắc, với dạng địa 

hình lƣợn sóng, độ cao trung bình 10-25 m và xen kẽ có những đồi gò độ cao cao nhất 

tới 32m. Ngƣợc lại, vùng trũng nằm ở phía Nam – Tây Nam và Đông Nam thành phố, 

vùng này có độ cao trung bình trên dƣới 1m, cao nhất 2m và thấp nhất 0.5 m. Các khu 

vực Trung tâm Thành phố, gồm một phần các quận Thủ Đức, quận 2, toàn bộ huyện 

Hóc Môn và quận 12 có độ cao trung bình, khoảng 5-10m. 

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Cũng 

nhƣ các tỉnh ở Nam bộ, đặc điểm chung của khí hậu-thời tiết TPHCM là nhiệt độ cao 

đều trong năm và có hai mùa mƣa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trƣờng cảnh 

quan sâu sắc. Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm 

sau. Năm 2013 dân số thành phố tăng lên 7.990.100 ngƣời. Tuy nhiên nếu tính những 

ngƣời cƣ trú không đăng ký thì dân số thực tế của thành phố vƣợt trên 10 triệu 

ngƣời. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt- Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 

chiếm 30,6% tổng sản phẩm (GDP) và tổng thu ngân sách của cả nƣớc là 229.514 tỷ 

đồng. Dân số đông sử dụng nhiều thiết bị điện không an toàn dẫn đến tình trạng chập 

điện gây nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng là nguyên nhân chủ yếu, bên cạnh đó là một 

số hoạt động sản xuất không an toàn cũng gây ra cháy nổ trên địa bàn thành phố. 

(Nguồn: Cục thống kê TP.HCM)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam


 

4 

 

2.2. Hiện trạng về công tác PCCC tại Tp.HCM 

Giới thiệu về Sở cảnh sát PCCC Thành phố Hồ Chí Minh: 

  Lực lƣợng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an TP Hồ Chí Minh đƣợc 

thành lập ngay sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975) với tên gọi là 

phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên 

cơ sở tiếp quản Sở-cứu hỏa Đô Thành Sài Gòn. 

  Cơ cấu tổ chức của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí 

Minh khi mới thành lập (năm 2006) có 8 Phòng nghiệp vụ và 11 Trung tâm PC&CC 

Khu vực quận, huyện. Đến năm 2011, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành 

phố Hồ Chí- Minh gồm Ban giám đốc (Giám đốc và 03 Phó giám đốc), trong đó có 13 

Phòng Cảnh sát PC&CC Quận - Huyện trong đó bao gồm Phòng Cảnh sát PC&CC 

trên sông và có 07 Phòng nghiệp vụ, Trung tâm huấn luyện PCCC và Trung tâm thiết 

bị PCCC 4/10. 

 

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Cảnh Sát PCCC TP.HCM. 
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Bảng 2.1. Thông tin các phòng Cảnh sát PCCC của Thành phố năm 2013 [1] 

STT Tên đơn vị Địa bàn quản 

lý 

Địa chỉ 

1 Phòng CS PCCC Q.1 Q.1, Q.10 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, 

Q.1 

2 Phòng CS PCCC Q.2 Q.2 15, Đƣờng K1, Cụm II KCN 

Cát Lái, P.Thạnh Mỹ lợi, Q.2 

3 Phòng CS PCCC Q.3 Q.3 103, Lý Chính Thắng, P.8, Q.3 

4 Phòng CS PCCC Q.4 Q.4, Q.7 183C, Tôn Thất Thuyết, P.4, 

Q.4 

5 Phòng CS PCCC Q.6 Q.6 149, Cao Văn Lầu, P.1, Q.6 

6 Phòng CS PCCC Q.8 Q.5, Q.8 250, Tùng Thiện Vƣơng, P.11, 

Q.8 

7 Phòng CS PCCC Q.9 Q.9, Q.Thủ 

Đức 

02, Xa Lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, 

Q.9 

8 Phòng CS PCCC Q.11 Q.11, từ P.11-

P.13 Q.Tân 

Bình 

225, Lý Thƣờng Kiệt, P.15, 

Q.11 

9 Phòng CS PCCC Q.12 Quận 12, 

H.Hóc Môn 

2368 Quốc Lộ 1A, KP2, 

P.Trung Mỹ Tây, Q.12 

10 Phòng CS PCCC 

Q.BìnhThạnh 

Q.Bình 

Thạnh, Q.Phú 

Nhuận 

18A Phan Đăng Lƣu, P.6, 

Q.Bình Thạnh 

11 Phòng CS PCCC 

Q.GòVấp 

Q. Gò Vấp 108 Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò 

Vấp 

12 Phòng CS PCCC 

Q.BìnhTân 

Q.Bình Tân 628 Kinh Dƣơng Vƣơng, P.An 

lạc, Q.Bình Tân 

13 Phòng CS PCCC 

Q.TânPhú 

Q.Tân Phú và 

P.14, 15 - 

Q.TB 

02 Đƣờng T6, P.Tây Thạnh, 

Q.Tân Phú 

14 Phòng CS PCCC 

H.CủChi 

H.Củ Chi 58 Giáp Hải, Ấp Bầu Tre 2, Xã 

Tân An Hội, H.Củ Chi 

15 Phòng CS PCCC 

H.NhàBè 

H.Nhà Bè 51 Đặng Nhữ Lâm, Tt.Nhà Bè, 

H.Nhà Bè 

16 Phòng CS PCCC 

H.CầnGiờ 

H.Cần Giờ Rừng Sác, Ấp Long Thạnh, Xã 

Long Hòa, H.Cần Giờ 

17 Phòng CS PCCC 

H.BìnhChánh 

H.Bình Chánh 02 đƣờng số 8, khu phố 2, thị 

trấn Tân Túc, H. Bình Chánh 

(Nguồn: PCCC Thành Phố Hồ Chí Minh,2013 ) 
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Năm nay, theo [1] số lƣợng Phòng Cảnh Sát PCCC trên địa bàn thành phố có 

nhiều đầu tƣ hơn cho các huyện nhƣ tổ chức thêm Phòng CS PCCC Huyện Bình 

Chánh, Phòng Phòng CS PCCC Huyện Củ Chi, Phòng CS PCCC Nhà Bè, Phòng CS 

PCCC Huyện Cần Giờ, Phòng CS PCCC Quận 2, chuyển Phòng PCCC trên sông 

sang phòng nghiệp vụ. Phân chia địa bàn chữa cháy trong giới hạn giữa các phòng 

nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và chữa cháy trên toàn địa bàn thành phố. 

Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 6.105 trụ nƣớc chữa cháy. Đối với các con 

hẻm sâu (từ 200m trở lên) và các khu dân cƣ không có mạng lƣới cấp nƣớc thành phố 

thì cách 200m phải xây dựng 1 giếng khoan chữa cháy hoặc 1 bể chứa nƣớc chữa 

cháy có trữ lƣợng lớn (trên 50m3) với số lƣợng khoảng trên 1000 bể để phục vụ tốt 

cho công tác chữa cháy khi có cháy xảy ra. 

Sở đã trang bị thêm 40 xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiện đại, trong đó có xe 

chữa cháy theo công nghệ 1-7, xe chữa cháy theo công nghệ Cafs, xe thang chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ có gắn thiết bị định vị vệ tinh, tàu chữa cháy có động cơ 

phản lực hiện đại nhất Đông Nam Á. 

2.3. Tình hình nghiên cứu về PCCC 

2.3.1. Trên thế giới 

Hầu hết các nƣớc trên thế giới có nền kinh tế phát triển đều đã ứng dụn công 

nghệ GIS phục vụ công tác chữa cháy. Trong đó có mô hình chữa cháy “Fire Service 

HazMat” của Esri đƣợc ghi nhận là đầy đủ các yếu tố cần thiết. Mô hình bao gồm các 

chức năng nhƣ chức năng phản ứng đầu tiên, định vị, tìm đƣờng đi, cung cấp thông 

tin, truy cập thông tin tác chiến, lập kế hoạch… 

Trong mô hình PCCC của Esri, Basemap là bản đồ liên kết các nhóm: địa chính, 

địa hình, tài nguyên môi trƣờng, hệ thống mạng (nƣớc, điện thoại, điện), giao thông. 

Tuy nhiên mô hình do Esri đề xuất liên kết nhiều dữ liệu của các ngành khác nhau, 

phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống hạ tầng phần cứng và hạ tầng mạng. 
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Hình 2.2. Mô hình phòng cháy chữa cháy của Esri 

Ngoài ra, còn có nghiên cứu về “Quy hoạch bố trí trạm cứu hỏa đô thị” của nhóm 

nghiên cứu DANG YI, đề tài chỉ ra thiếu sót của mô hình truyền thống, đề xuất 

phƣơng pháp mới cải thiện bố trí các trạm cứu hỏa giảm điểm mù và chồng chéo vùng 

phục vụ giữa các trạm. 

2.3.2. Trong nƣớc 

Tháng 12/2008, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã thực hiện đề tài “Ứng dụng công 

nghệ GIS xây dựng hệ thống quản lý mạng lƣới cấp nƣớc chữa cháy trên địa bàn 

TP.Hồ- Chí Minh”. Hệ thống do Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp với Trung tâm 

Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai. Đề tài 

nghiên cứu chỉ dừng ở mức độ quy hoạch hệ thống trụ cung cấp nƣớc cho công tác 

chữa cháy trên địa bàn thành phố. 

Trung tâm Ứng dụng GIS của Sở Khoa học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh 

đã nghiên cứu về vấn đề quy hoạch phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành Phố, 

bƣớc đầu đã xây dựng các công cụ hỗ trợ hiển thị, cập nhật và phân tích dữ liệu hỗ trợ 

công tác tác chiến và quy hoạch phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố.  

Đề tài nghiên cứu dừng ở mức phân tích mạng. Chƣa hỗ trợ lực lƣợng chữa cháy 

chủ động hơn.  
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CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

Ma trận Markov 

   

(

 
 

             

             
   
 
   

   
 
   

   
 
   

 
 
 

   
 
   )

 
 
     (       )       (   ) 

Trong đó:  

pij đƣợc gọi là xác suất chuyển (transition probability). 

P = (pij) gọi là ma trận chuyển (transition matrix).  

Tập S đƣợc gọi là không gian trạng thái, 

Định lý hội tụ mũ: 

Về ma trận chuyển xác suất dƣới dạng 

   (
       (     )

 (     )   (     ) (     )
)
(   ) (   )

  (3.2)   

W = (I – Q)
-1

 

W: là tối thiểu số lần hệ đạt trạng thái j trƣớc khi bị hấp thụ. 

I,Q ma trận con trong ma trận chuyển. 

3.2. Tiến trình thực hiện 

Để dự báo thời gian và vị trí có khả năng cháy cần có dữ liệu cháy trong những 

năm gần đây. Trƣớc hết, thu thập những thông tin liên quan đến cháy nổ nhƣ địa điểm 

xảy ra cháy, địa chỉ, thời gian (ngày, giờ, thứ), nguyên nhân, thiệt hại (ngƣời và tài 

sản), số xe chữa cháy điều đến, vị trí điểm cháy. Các thông tin cần đƣợc xử lý để tạo 

thành cơ sở dữ liệu. Ứng dụng các công cụ trong GIS kết hợp các lớp dữ liệu nền tạo 

các lớp dữ liệu chuyên đề từ cơ sở dữ liệu. Áp dụng chuối Markov và các công cụ 

đƣợc xây dựng đề xuất vị trí và thời gian trực tối ƣu. 
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Hình 3.1. Sơ đồ tiến trình nghiên cứu 

3.2.1. Quy trình thu thập và chuẩn hóa dữ liệu 

Quá trình thu thập dữ liệu: tiến hành cập nhật thông tin các vụ cháy đã xảy ra 

trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2014, các nội dung 

thu thập bao gồm: địa điểm xảy ra các vụ cháy, thời gian (ngày, giờ, tuần trong tháng, 

thứ trong tuần), nguyên nhân, mức độ thiệt hại, số lƣợng xe cứu hỏa đƣợc điều đến để 

chữa cháy, vị trí không gian của điểm chữa cháy. 

Chuẩn hóa dữ liệu: sau khi thu thập thông tin dữ liệu về các vụ cháy, tiến hành 

chuẩn hóa dữ liệu, nhóm lại bằng phƣơng pháp thống kê với các trƣờng dữ liệu về thời 

gian cháy (theo ngày, theo khoảng thời gian), mức độ thiệt hại,... 

Phƣơng pháp xác định vị trí không gian của điểm cháy: xác định nhờ vào google 

map, OpenStreetmap và thực địa tìm kiếm để lấy tọa độ (tọa độ đƣợc lấy dạng thập 

phân) thông qua địa chỉ điểm cháy. Dữ liệu không gian đƣợc lƣu trữ theo hệ quy 

chiếu WGS 1984, đƣợc tích hợp với nguồn dữ liệu [2]. Các bƣớc thực hiện nhƣ sau: 

Nhập địa chỉ vào khung tìm kiếm trên google map: 



 

10 

 

 

Bấm tìm để tìm đến vị trí và vị trí sẽ hiển thị trên bản đồ 

 

Hình 3.2. Vị trí điểm cần lấy trên bản đồ 

Để xác định tọa độ thì right-click vào điểm hiển thị và chọn đây là gì 

 

Hình 3.3. Hiển thị thông tin cho điểm 

Có 2 hệ tọa độ thập phân và hệ độ phút giây của điểm cần lấy đƣợc hiển thị 

 

Hình 3.4. Hiển thị tọa độ điểm 

3.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

- Dữ liệu về cháy nổ trên địa bàn TP.HCM . 

- Về thời gian: từ tháng 1/2012 đến 5/2014. 

- Số lƣợng vụ cháy: 127 
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Bảng 3.1. Thông tin về cháy nổ 

STT Tên trƣờng dữ liệu thu thập Mô tả 

1 Địa Điểm Nơi xảy ra cháy: Nhà dân, Cty… 

2 Số nhà Địa chỉ: số nhà và tên đƣờng. 

3 Phƣờng/xã Tên Phƣờng xã 

4 Quận/Huyện Tên quận huyện 

5 Ngày cháy Ngày xảy ra cháy 

6 Giờ cháy Giờ báo cháy 

7 Lý do cháy Nguyên nhân 

8 Thiệt hại Thiệt hại về tài sản 

9 Số ngƣời thƣơng vong Số ngƣời chết và bị thƣơng 

10 Số lƣợng xe cứu hỏa Số xe đến chữa cháy 

11 Tọa độ Lat/lon 

Bảng 3.2. Thông tin về trạm PCCC 

STT Tên trƣờng dữ liệu thu thập Mô tả 

1 Tên đơn vị Tên trạm PCCC 

2 Địa chỉ Địa chỉ trạm 

3 Khu vực quản lý Một trạm có thể phục vụ nhiều quận 

4 Tọa độ Lat/lon 

Bảng 3.3. Thông tin về một số đơn vị Công An quận/huyện 

STT Tên trƣờng dữ liệu thu thập Mô tả 

1 Tên đơn vị Tên trụ sở 

2 Địa chỉ Địa chỉ trụ sở 

4 Tọa độ Lat/lon 

3.2.3. Các lớp dữ liệu 

 Các lớp dữ liệu nền  

 Lớp dữ liệu ranh giới hành chính TP.HCM. 
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 Lớp dữ liệu ranh giới quận huyện của TP.HCM. 

 Lớp dữ liệu giao thông TP.HCM. 

 Các lớp dữ liệu chuyên đề  

 Lớp dữ liệu các điểm cháy bao gồm các thông tin về địa điểm cháy, ngày 

giờ cháy, nguyên nhân cháy, thiệt hại, số lƣợng xe chữa cháy. 

 Lớp dữ liệu về trạm PCCC bao gồm các thông tin về tên trạm, địa chỉ, 

khu vực quản lý. 

3.2.4. Chuỗi Markov đƣa ra quy luật thay đổi trạng thái không gian các vụ 

cháy 

Mô hình Markov đã đƣợc ứng dụng để xác định khả năng thay đổi trạng thái của 

các đối tƣợng nhƣ vàng, đô la, chứng khoán, sử dụng đất....trong khoản thời gian nhất 

định, nay ứng dụng nhằm xác định không gian vụ cháy. Tổng quát hóa của mô hình 

đƣợc minh họa nhƣ sau:  

       Trạng thái cháy     Trạng thái cháy 

 

Với pij: Là xác suất thay đổi trạng thái đƣợc xác định từ trạng thái giữa các vụ 

cháy nhƣ sau: 

 

Hình 3.5. Minh họa việc xác định trạng thái cho điểm cháy 

Lấy điểm cháy 1 làm chuẩn và tạo buffer với bán kính 5km, sau đó xác định 

điểm cháy 2 xuất hiện sau đó có nằm trong bán kính hay không. Nếu nằm trong thì 

điểm cháy 2 mang trạng thái gần, còn nếu nằm ngoài mang trạng thái xa. Tƣơng tự, 

sau khi xét điểm cháy 2 xong, ta xét tiếp điểm cháy 3 xảy ra sau đó. Nếu điểm cháy 3 
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xuất hiện trong bán kính 5km với tâm là điêm cháy 2 thì điểm cháy 3 mang trạng thái 

gần, ngƣợc lại nằm ngoài thì mang trạng thái xa. Và tƣơng tự, các điểm sau đó cũng 

vậy cho đến khi kết thúc dữ liệu. 

Nhƣ minh họa trên xác định các trạng thái, ta biết đƣợc số lần chuyển trạng thái 

của các vụ cháy. 

Để xác định quy luật cháy, ta cần xác định đƣợc tỷ lệ các trạng thái, xác suất 

chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái kia. Cụ thể nhƣ sau: 

 

Và đƣợc viết lại dƣới dạng tổng quát nhƣ sau: 

[      ]       và    [
      
      

] 

3.2.5. Thiết kế công cụ 

 Kết nối dữ liệu chuyên đề 

 Hỗ trợ chọn vị trí đặt trạm theo khoảng cách tối ƣu 

 Thêm mới điểm cháy. 

 Xác định trạm gần nhất và đƣờng đi ngắn nhất. 

 Cập nhật, tìm kiếm thông tin điểm cháy 
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CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ 

4.1. Kết quả phân tích 

Áp dụng công cụ phân tích mạng tạo các vùng phục vụ (service area) của từng 

đơn vị PCCC theo các kịch bản về thời gian và vận tốc di chuyển. Với nghiên cứu này, 

thời gian di chuyển cố định là 5 phút (tƣơng ứng với thời gian chữa cháy ban đầu). 

Vận tốc là 30km/giờ và 60km/giờ tƣơng ứng với vận tốc di chuyển trung bình của 

phƣơng tiện ở nội và ngoại thành.  

Tạo vùng phục vụ nhằm xác định khả năng đáp ứng cho việc chữa cháy trong 

điều kiện bị giới hạn về thời gian và vận tốc di chuyển. Từ những vùng phục vụ và vị 

trí các điểm cháy, ta có thể gợi ý vị trí đặt trạm tạm. 

 

Hình 4.1.  Ảnh minh họa vùng đáp ứng chữa cháy theo 2 phương án 
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Bảng 4.1. Bảng Kết quả phân tích theo 2 phương án 

STT Vị trí các PCCC 

Số vụ cháy nằm trong 2 phƣơng án 

30(km/h) 60(km/h) 

1 PCCC Quận 1 16 0 

2 PCCC Quận 2 0 3 

3 PCCC Quận 3 3 0 

4 PCCC Quận 4 7 1 

5 PCCC Quận 6 6 2 

6 PCCC Quận 8 3 7 

7 PCCC Quận 9 0 1 

8 PCCC Quận 11 5 3 

9 PCCC Quận 12 0 2 

10 PCCC Quận Bình Thạnh 3 3 

11 PCCC Quận Gò Vấp 2 3 

12 PCCC Quận Tân Phú 1 2 

13 PCCC Quận Bình Tân 4 3 

14 PCCC Huyện Bình Chánh 0 1 

15 PCCC Huyện Nhà Bè 0 2 

16 PCCC Huyện Cần Giờ 0 0 

17 PCCC Huyện Củ Chi 0 0 

4.2. Kết quả thống kê và tính toán 

4.2.1. Các kết quả về thống kê dữ liệu theo thời gian 

Từ dữ liệu cháy, các bảng dữ liệu về thời gian cháy đƣợc quan tâm và xác suất 

theo từng giờ trong ngày, số vụ theo thứ trong tuần và số vụ theo tuần trong tháng 

đƣợc quan tâm phân tích. Kết quả sẽ đƣa ra những thời điểm dễ phát sinh các vụ cháy. 

Theo đó, chúng ta có biết đƣợc các thời điểm có xác suất xảy ra các vụ cháy cao nhƣ 

sau: 
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Bảng 4.2. Số vụ cháy và tỷ lệ trong các khoảng thời gian trong ngày 

STT khoảng điều kiện thời gian(giờ) số vụ cháy Tỷ lệ (%) 

1 0-6 (Khuya -> sáng) 29 23 

2 6-12(sáng -> trƣa) 32 25 

3 12-18(trƣa -> chiều tối) 49 39 

4 18-23:59 (chiều tối ->  khuya) 17 13 

 

 

Hình 4.2. Biểu đồ tỷ lệ cháy vào các khung giờ 

Số vụ cháy tập trung lớn nhất rơi vào khoảng thời gian làm việc trong ngày nhƣ 

từ rạng sáng đến trƣa và từ trƣa đến chiều tối (với tỷ lệ lần lƣợt là 25%,39%) chiếm 

hơn 60% tổng các vụ cháy thống kê theo giờ. Đó là những thời điểm ngƣời lao động 

phải tập trung làm việc nên ít quan tâm đến an toàn cháy nổ. Các khoảng thời gian còn 

lại, là những thời điểm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, nên khả năng sơ suất 

trong sinh hoạt (nhƣ quên tắt quạt…) dẫn đến cháy nổ. 

Bảng 4.3. Tỉ lệ vụ cháy theo thứ trong tháng (Đơn vị: %) 

Thứ Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 

Hai 0,8 0,8 6,3 4,7 

Ba 2,4 3,1 3,9 3,9 

Tƣ 4,7 4,7 6,3 4,7 

Năm 2,4 4,7 2,4 2,4 

Sáu 1,6 1,6 3,1 7,9 

Bảy 1,6 3,1 4,7 3,9 

Chủ nhật 2,4 3,1 3,9 4,7 
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Hình 4.3. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cháy theo thứ trong các tuần 

Theo kết quả tỷ lệ cháy theo thứ trong các tuần, ta thấy số vụ cháy xảy ra lệch về 

phía các tuần cuối tháng, 2 tuần cuối trong tháng chiếm tỷ lệ 62,8%. Cụ thể nhƣ vào 

các ngày thứ 2, thứ 4 của tuần 3 chiếm tỷ lệ khá cao (lần lƣợt là 6,3%, 6,3%) và vẫn 

khá đều vào tuần kế tiếp, đối với các đơn vị sản xuất thì đây là khoảng thời gian nhập 

xuất hàng hóa vào các kho bãi để phục vụ cho những ngày cuối tháng. Ngoài ra tỷ lệ 

số vụ cháy vào ngày thứ 6 của tuần 4 là 7,4%, đây là khoảng thời gian cuối tuần và 

cũng là cuối tháng, ngƣời lao động kết thúc tháng làm việc mệt mỏi nên có thể sơ suất 

trong lao động (quên tắt các thiết bị điện,...) hoặc các thiết bị điện bị quá tải. 

Bảng 4.4. Tỉ lệ vụ cháy theo tuần trong các tháng (Đơn vị: %) 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 

1 1,6 3,9 1,6 4,7 

2 3,9 1,6 6,3 2,4 

3 2,4 4,7 0,8 4,7 

4 2,4 3,1 6,3 4,7 

5 0,8 3,9 4,7 1,6 

6 0,8 0 0 1,6 

7 0,8 0,8 0 2,4 

8 0 0 3,9 4,7 

9 0,8 0 0,8 0,8 

10 0,8 0,8 2,4 1,6 

11 0 0,8 3,1 2,4 

12 1,6 1,6 1,6 0,8 
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Hình 4.4. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cháy theo tuần trong các tháng 

Từ biểu đồ mô tả trên chúng ta rút ra những nhận xét sau: 

Các vụ cháy xảy ra thƣờng xuyên và chiếm tỷ lệ cao vào các tháng có các hoạt 

động văn hóa – giải trí, tín ngƣỡng và mùa khô (thời điểm sử dụng nhiều thiết bị điện 

làm mát). Tuy vậy, trong những tháng khác, các vụ cháy có khuynh hƣớng xảy ra với 

tần suất đều. Do đó, khả năng các thiết bị về điện quá tải hoặc chất lƣợng sản phẩm 

các thiết bị điện cần đƣợc quan tâm. 

Bảng 4.5. Gợi ý lịch trực 

Thời gian Lý do 

Mùa khô Thời điểm rất nhạy cảm do đó là khoảng thời gian 

tổ chức vui chơi và các hoạt động văn hóa. 

2 tuần cuối của tháng Các hoạt động diễn ra với tần suất cao 

Giờ hoạt động sản xuất Khoảng thời gian hoạt động sản xuất 

4.2.2. Kết quả ứng dụng chuỗi Markov để xác định vụ cháy 

Bảng 4.6. Ma trận số lần chuyển trạng thái của các vụ cháy 

Trạng thái Gần Xa 

Gần 9 21 

Xa 21 74 

 

T
ỷ
 l

ệ 
(%

) 
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Tổng số lần chuyển giữa các trạng thái với nhau là 125 trong đó số lần chuyển từ 

trạng thái Xa là 95 chiếm tỷ lệ 0,76% còn số lần chuyển trạng thái gần là 30 chiếm 

0,24%. Điều này cho thấy sau thời gian dài, số vụ cháy ở trạng thái gần chiếm 24% và 

số vụ cháy ở trạng thái xa là 76%. 

Tỷ lệ của 2 trạng thái 

 = [0,24   0,76] 

Bảng 4.7. Ma trận xác suất chuyển trạng thái cháy 

Trạng thái Gần Xa 

Gần 0,072 0,168 

Xa 0,168 0,592 

 

Và áp dụng lý hội tụ mũ để xác định sau bao nhiêu vụ cháy xảy ra thì nó sẽ quay 

lại trạng thái đó kể từ khi nó rời bỏ là: 

Bảng 4.8. Bảng kết quả phân tích chuyển trạng thái 

Trạng thái Trung bình số vụ cháy 

Gần 4,17 

Xa 1.32 

Nhƣ vậy trung bình cứ sau 4 vụ cháy xa thì vụ cháy tiếp theo sẽ gần đó và cứ sau 

1 vụ cháy gần thì vụ tiếp theo ở xa. 

Để xác định vụ cháy sẽ ở trạng thái Gần hay Xa trong bao lâu ta xem trạng thái 

Gần là trạng thái hấp thụ: p11 = 1, p12 =0 

 

Q = [0,592] 

Ta đƣợc kết quả là: W = 2,45 là số vụ tối thiểu mà cháy ở trạng thái Xa trƣớc khi 

chuyển sang trạng thái gần. 

Kết luận: 
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Khi cháy xảy ra ở một vị trí nào đó, trong một khoảng thời gian sau đó ngƣời dân 

trong khu vực sẽ đề phòng, nhƣng sau một thời gian thì sự đề phòng sẽ giảm xuống và 

nguy cơ cháy sẽ quay lại khu vực đó. Cần sắp xếp lịch tuần tra, nhắc nhở các hoạt 

động sản xuất có khả năng gây cháy nổ cao. 

4.3.4. Một số kịch bản bố trí lực lƣợng chữa cháy 

 

Hình 4.5. Vị trí một số trạm tạm được đề xuất 

Bảng 4.9. Bảng kết quả các trạm bố trí mới 

STT 

Số vị trí 

bố trí 

(mới + 

cũ) 

Các vị trí 

mới đƣợc 

chọn 

Phƣơng án Khoảng 

cách ngắn 

nhất giữa 

2 vị trí 

(km) 

Số vụ cháy 

nằm ngoài 
Vận tốc 

(km/h) 

Thời 

gian 

(phút) 

Quãng 

đƣờng 

(m) 

1 19 

Trạm Hóc 

Môn, Trạm 

Linh Xuân 

30 5 2500 
22,27 

39 

60 5 5000 14 

2 20 

Trạm Hóc 

Môn, Trạm 

Linh Xuân, 

Trạm Tân 

Bình 

30 5 2500 

20,38 

34 

60 5 5000 14 

3 21 

Trạm Hóc 

Môn, Trạm 

Linh Xuân, 

Trạm Tân 

Bình, Trạm 

Thảo Điền 

30 5 2500 

10,8 

33 

60 5 5000 12 
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4.3. Giao diện các công cụ 

4.3.1. Công cụ hiển thị dữ liệu chuyên đề 

Sau khi khởi động Arcmap, click vào nút kết nối dữ liệu  trên thanh toolbar. 

Cửa sổ kết nối dữ liệu đƣợc mở ra. 

 

Hình 4.6. Form kết nối dữ liệu 

Chọn đƣờng dẫn đến dữ liệu rồi chọn kết nối. Sau khi kết nối các lớp dữ liệu 

không gian trong bộ dữ liệu sẽ hiện lên. 

 

Hình 4.7.  Kết quả sau khi kết nối 
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4.3.2. Công cụ thêm mới vị trí cháy và tìm trạm gần nhất 

Chức năng của công cụ này là khi có cháy, ta chỉ cần click vào  trên toolbar 

thì hộp thoại điểm cháy mới sẽ hiện lên 

 

Hình 4.8. Hộp thoại thêm điểm cháy mới 

Trình tự các bƣớc thực hiện nhƣ sau: 

Click chuột vào  rồi click vào nơi xảy ra cháy, khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ 

Điểm cháy mới, khi click lên bản đồ tọa độ điếm cháy sẽ đƣợc hiển thị lên cửa sổ và 

đồng thời lƣu lại địa điểm vừa nhập. 

 

Hình 4.9. Thêm một điểm cháy mới trực tiếp trên bản đồ 



 

23 

 

Sau khi click điểm thì hộp thoại điểm cháy mới nhận tọa độ điểm 

 

Hình 4.10. Hộp thoại nhận tọa độ điểm cháy mới 

Sau đó nhập vận tốc trung bình và thời gian rồi click   để tìm trạm gần 

nhất tới vị trí cháy vừa tạo. 

 

Hình 4.11. Nhập thời gian và vận tốc trung bình 

Sau khi click chuột tìm trạm gần nhất kết quả sẽ nhƣ sau 
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Hình 4.12. Kết quả hiển thị trên bản đồ về đường đi từ trạm đến vị trí cháy 

Kết quả tìm kiếm trạm gần nhất đến điểm cháy 

 

Hình 4.13.Kết quả tìm trạm gần nhất 

Nếu trƣờng hợp đó là cháy lớn, cháy công ty, xí nghiệp mà khó chữa cháy thì cần 

ít hơn 1 trạm, giả sử khi đó điều thêm 1 trạm gần đó đến để chữa cháy kịp lúc với trạm 

trƣớc thì ta nhập tiếp vận tốc trung bình và thời gian rồi click .   
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Hình 4.14.Đường đi từ trạm được chon bằng tay đến điểm cháy 

Khi đó bảng kết quả tìm trạm sẽ tăng thêm 1 dòng. 

 

Hình 4.15.Kết quả tìm trạm bằng chọn trực tiếp 

Khi đã tìm trạm chữa cháy xong, thông tin vụ cháy cần đƣợc lƣu lại sau đó. Chỉ 

cần click vào button  để tiến hành lƣu thông tin. Khi đó xuất hiện cửa sổ cho ta 

nhập toàn bộ thông tin vụ cháy vào rồi click lƣu lại. 
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Hình 4.16.Nhập thông tin vụ cháy 

4.3.3. Công cụ thao tác dữ liệu cháy 

4.3.3.1. Tìm kiếm thông tin cháy 

Chức năng: giúp tìm kiếm thông tin cháy một cách nhanh chóng 

Thao tác thực hiện 

Ta click vào  để mở hộp thoại tìm thông tin 

 

Hình 4.17. Hộp thoại tìm kiếm thông tin cháy 
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Sau đó ta nhập thông tin của vụ cháy mà ta muốn tìm, ví dụ nhƣ muốn tìm mã vụ 

cháy là c128. 

 

 

Hình 4.18.Tìm kiếm theo thông tin 

Và đây là kết quả sau khi thực hiện thao tác nhập thông tin tìm kiếm 

 

Hình 4.19.Tìm kiếm hoàn thành 

4.3.3.2. Cập nhật thông tin cháy 

Chức năng: Công cụ giúp cập nhật thông tin các vụ cháy sau khi điều tra làm rõ vấn đề 

Thao tác thực hiện: 

Right-click vào dòng dữ liệu muốn chỉnh sửa và chọn cập nhật. 
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Hình 4.20. Hộp thoại dữ liệu cháy 

Hộp thoại nhập thông tin cháy 

 

Hình 4.21. Hộp thoại nhập thông tin cháy 

Nhập theo đúng thông tin theo mã vụ cháy. 
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Hình 4.22. Nhập thông tin cần cập nhật 

Sau khi nhật xong tất cả thông tin cần cập nhật thì ta click chọn chỉnh sửa 

 

Hình 4.23. Kết quả sau khi chỉnh sửa 

Để xóa thông tin cần xóa dòng dữ liệu ta chỉ cần right-click vào dòng đó và chọn xóa  
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Hình 4.24. Thông báo khi xóa 

4.3.4. Công cụ chọn điểm đặt trạm tạm 

Để phục vụ tốt hơn công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn, với số lƣợng 

trạm chữa cháy là đáp ứng vẫn chƣa đủ, cần bố trí thêm các trạm tạm ở những nơi có 

khả năng cháy cao nhƣng khó khăn cho việc di chuyển của công tác cứu hộ. 

Công cụ này thực hiện chức năng: hiển thị khoảng cách ngắn nhất giữa các điểm 

đặt trạm tạm mới sao cho khoảng các giữa các điểm mới là nhỏ nhất, nhƣng phải đảm 

bảo tính trải rộng trên địa bàn phục vụ. 

Khi click vào  công cụ chọn điểm đặt trạm và click chọn điểm trên bản đồ 

thì hộp thoại chọn đặt trạm tạm hiện lên, khi đó chỉ cần chọn hết những địa điểm đặt 

trạm. 
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Hình 4.25. Hộp thoại chọn vị trí đặt trạm 

Sau khi chọn hết những điểm cần đặt trạm, ta nhập số lƣợng điểm cần chọn vào 

và click vào  để chạy tổ hợp lựa chọn ra số điểm có khoảng cách đạt yêu cầu 

nhất về khoảng cách và đây là nghiệm sau khi chạy chƣơng trình. 

 

Hình 4.26. Kết quả sau khi tổ hợp chọn điểm 
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CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Từ mô hình phân tích dữ liệu bên trên, chúng ta có thể lập lịch trực và bố trí các 

trạm tạm cải thiện tốc độ di chuyển nâng cao hiệu quả chữa cháy. Bên cạnh đó khoanh 

vùng có khả năng cháy, tiến hành tuần tra kiểm soát. Tuy nhiên. Do hạn chế về dữ 

liệu, kiến thức lập trình cũng nhƣ thời gian nên đề tài chỉ đạt đƣợc những kết quả nhƣ 

trên. 

5.2. Kiến nghị 

Sau đây là một số đề xuất mở rộng thêm cho đề tài: 

 Đề tài cần ý kiến của các chuyên gia thẩm định để hoàn thiện hơn để có thể ứng 

dụng vào thực tế. 

 Thu thập ý niệm về phòng cháy chữa cháy của ngƣời dân trong từng khu vực 

đối chiếu với kết quả tính toán, điều phối lƣợng lƣợng chữa cháy tập trung trực tại 

những khu vực đó. 

 Cần bổ sung một số nội dung nhƣ:  

 Thiết kế giao diện chuyên nghiệp hơn, xây dựng nguồn dữ liệu đầu vào phong 

phú và chi tiết hơn, nghiên cứu xây dựng thêm các chức năng thống kê và phân tích dữ 

liệu. 

 Xây dựng hệ thống dữ liệu đƣờng giao thông và dân cƣ hoàn chỉnh nhằm phục 

vụ cho công tác chữa cháy cơ động hơn khi có sự cố xày ra. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Thông tin rút gọn một số vụ cháy trên địa bàn TPHCM từ tháng 

1/2012 đến 04/2014. 

STT Địa điểm 
Quận-

Huyện 
Ngày cháy Thứ Giờ Lý do 

1 Nhà dân Tân Bình 03-01-12 ba 
12 giờ 30 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

2 Cơ sở mua phế liệu Củ Chi 10-01-12 ba 
10 giờ 10 

phút 
Đốt rác 

3 
Cty TNHH MTV TM-DV 

Sóng Nhạc 
1 13-02-12 hai 

5 giờ 05 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

4 Cơ sở Tiến Phát Tân Phú 22-02-12 tƣ 
2 giờ 15 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

5 Cty TNHH Thành Tựu Tân Bình 04-03-12 chủ nhật 
2 giờ 05 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

6 
C ty TNHH Vận tải Tân 

Tiến 
Tân Phú 07-03-12 tƣ 

17 giờ 05 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

7 Rạp Thăng Long 3 08-04-12 chủ nhật 
7 giờ 50 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

8 Nhà dân Gò Vấp 19-04-12 năm 
16 giờ 30 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

9 Nhà dân Củ Chi 19-05-12 bảy 
3 giờ 45 

phút 
Chập điện 

10 Cơ sở mộc Cƣờng Thịnh Thủ Đức 20-05-12 chủ nhật 
23 giờ 28 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

11 
Cửa hàng xăng dầu 

SAIGONPETRO 
Gò Vấp 21-05-12 hai 

15 giờ 39 

phút 

Tai nạn lao 

động 

12 khách sạn Sofitel 1 27-07-12 sáu 
14 giờ 5 

phút 
Chập điện 

13 Nhà dân 1 18-08-12 bảy 
15 giờ 30 

phút 
Không có 

14 Nhà dân 7 21-08-12 ba 
7 giờ 00 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

15 Nhà dân 7 23-08-12 tƣ 
7 giờ 00 

phút 
Chập điện 

16 Nhà dân 10 27-08-12 hai 
17 giờ 00 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

17 
Cty TNHH May mặc 

King Star 
Bình Tân 15-09-12 bảy 

18 giờ 30 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

18 Nhà dân 8 30-09-12 chủ nhật 
23 giờ 30 

phút 
Chập điện 

19 Chung cƣ Phúc Thịnh 5 03-10-12 tƣ 
19 giờ 27 

phút 
Chập điện 

20 Tòa nhà The Lancaster 1 11-10-12 tƣ 
13 giờ 00 

phút 
Chập điện 

21 
Cty TNHH xuất nhập 

khẩu Thái Thành Nhân 
Bình Chánh 27-10-12 sáu 

2 giờ 40 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

22 Nhà dân Bình Thạnh 16-11-12 sáu 
10 giờ 15 

phút 
Chập điện 

23 Tòa nhà Bitexco 1 17-11-12 bảy 
5 giờ 54 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 
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24 Nhà dân 4 11-12-12 ba 
16 giờ 28 

phút 
Chập điện 

25 Cửa hàng trang trí nội thất 5 23-12-12 chủ nhật 
2 giờ 50 

phút 
Chập điện 

26 
C ty Cổ phần sản xuất tin 

học Sáng tạo 
3 02-01-13 tƣ 

2 giờ 30 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

27 
Công ty TNHH Theodor 

Alexander 
Thủ Đức 09-01-13 tƣ 

12 giờ 40 

phút 

Chất cháy 

đƣợc xác 

định là gỗ và 

dung môi 

28 Nhà dân Tân Phú 03-02-13 chủ nhật 
12 giờ 30 

phút 

Đốt vàng mã 

làm bén tàng 

lửa gây cháy 

19 
Cty TNHH Sài Gòn Ve 

Wong 
12 19-02-13 ba 

3 giờ 15 

phút 
Chập điện 

30 Nhà dân Nhà Bè 16-03-13 bảy 
16 giờ 30 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

31 Cao ốc Tuổi Trẻ 1 29-03-13 sáu 
21 giờ 25 

phút 
Chập điện 

32 Kho Bình Tây 6 15-04-13 hai 
9 giờ 35 

phút 
Chập điện 

33 Vũ trƣờng Barocco 3 20-04-13 bảy 
15 giờ 25 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

34 
Xƣởng gỗ thuộc Cty EC 

AnNa 
9 28-04-13 chủ nhật 

12 giờ 58 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

35 

Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV sản xuất nệm mút 

Trƣờng Hƣng 

Bình Tân 14-05-13 ba 
2 giờ 00 

phút 
Chập điện 

36 CTy Pou Yuen Bình Tân 15-05-13 tƣ 
17 giờ 10 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

37 Quán lẩu Ngọc Phi Bình Tân 27-05-13 hai 
16 giờ 40 

phút 

Cháy do nổ 

gas 

38 Nhà dân 2 25-06-13 ba 
5 giờ 35 

phút 
Chập điện 

39 Nhà dân 10 28-06-13 sáu 
14 giờ 20 

phút 
Chập điện 

40 Nhà dân 10 02-07-13 tƣ 
14 giờ 25 

phút 
Chập điện 

41 Cửa hàng bánh 6 14-07-13 chủ nhật 
13 giờ 26 

phút 
Chập điện 

42 Nhà dân 6 22-07-13 hai 
17 giờ 22 

phút 
Chập điện 

43 Chợ Đại Hải Hóc Môn 27-07-13 bảy 
4 giờ 30 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

44 Nhà dân 1 19-08-13 hai 
22 giờ 5 

phút 

Cháy do nổ 

gas 

45 
Cty TNHH Pouyuen Việt 

Nam 
Bình Tân 21-08-13 tƣ 

4 giờ 46 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

46 Nhà dân 1 26-08-13 hai 
12 giờ 00 

phút 

Tự đốt và 

đang tiếp tục 

điều tra làm 

rõ 

47 Nhà dân 6 02-09-13 hai 
14 giờ 15 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

48 Khách sạn PULLMAN 1 18-10-13 sáu 
13 giờ 35 

phút 

Thiết bị kĩ 

thuật 

49 Phòng cho thuê Ngọc Hà 11 19-10-13 bảy 4 giờ 00 Cháy xe máy 
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phút 

50 Nhà dân Gò Vấp 21-10-13 hai 
9 giờ 27 

phút 

Do mâu 

thuẫn cá 

nhân 

51 Cửa hàng Gas Anh Khôi Tân Bình 24-10-13 sáu 
7 giờ 15 

phút 

Cháy do nổ 

gas 

52 
Xƣởng sản xuất đồ trang 

trí nội thất Trọng Danh 
Bình Chánh 13-11-13 tƣ 

3 giờ 45 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

53 Nhà dân Thủ Đức 19-11-13 ba 
2 giờ 20 

phút 
Chập điện 

54 
Chi Nhánh Cty TNHH 

TM Rồng Việt 
Tân Bình 12-12-13 năm 

13 giờ 20 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

55 
Cơ sở sản xuất dây nịt 

Phú Hào 
Tân Phú 15-12-13 chủ nhật 

11 giờ 25 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

56 Nhà dân 10 11-01-14 bảy 
14 giờ 20 

phút 

Sinh Viên tự 

làm pháo 

gây cháy nổ 

57 Chùa Già Lam Gò Vấp 11-01-14 bảy 
10 giờ 30 

phút 
Chập điện 

58 Chung cƣ Phúc Thịnh 5 20-01-14 hai 
15 giờ 55 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

59 Phim Trƣờng 2 25-01-14 bảy 
15 giờ 50 

phút 

Cháy do hàn 

cắt kim loại 

60 Siêu thị Hà Nội 1 06-02-14 năm 
1 giờ 05 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

61 
Cơ sở sản xuất túi nilong 

đựng rác Minh Hoàng 
Bình Chánh 06-02-14 năm 

14 giờ 30 

phút 
Chập điện 

62 Xe cẩu Thủ Đức 19-02-14 tƣ 
15 giờ 05 

phút 

Tai nạn lao 

động 

63 
Cty TNHH CP Máy tính 

Hoàn Long 
1 20-02-14 năm 10 giờ 25 Đốt rác 

64 Cửa hàng xăng dầu 27/7 Thủ Đức 04-03-14 ba 
17 giờ 40 

phút 

Nổ nắp bồn 

chứa xăng 

dầu 

65 
Cty TNHH XNK hóa chất 

Trần Tiến 
5 07-03-14 sáu 

3 giờ 50 

phút 

Rò rỉ hóa 

chất 

66 Cty TNHH Tân Phạm Gia 12 23-03-14 chủ nhật 
00 giờ 00 

phút 
Chập điện 

67 Nhà dân 3 29-03-14 bảy 
6 giờ 45 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

68 Nhà dân 6 30-03-14 chủ nhật 
13 giờ 30 

phút 
Chập điện 

69 Nhà dân 1 31-03-14 hai 
9 giờ 30 

phút 
Chập điện 

70 Nhà dân 6 02-04-14 tƣ 
1 giờ 10 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

71 Cháy bãi giữ xe 8 05-04-14 bảy 
13 giờ 45 

phút 
Đốt rác 

72 Nhà dân 11 06-04-14 chủ nhật 
8 giờ 20 

phút 
Chập điện 

73 
Cty TNHH Anh Lê Linh 

Bo Oai 
1 08-04-14 tƣ 

1 giờ 45 

phút 
Chập điện 

74 
Khu xử lý chất thải rắng 

Gò Cát 
Bình Tân 14-04-14 hai 

20 giờ 30 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

75 
Cty XNK hóa chất Tân 

Hùng Thái 
Bình Chánh 16-04-14 tƣ 

20 giờ 45 

phút 

Do nắng 

nóng 
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76 Nhà dân Gò Vấp 17-04-14 năm 
15 giờ 00 

phút 
Chập điện 

77 Cơ sở sx than tổ ong Bình Tân 18-04-14 sáu 
17 giờ 30 

phút 

Cháy do nổ 

gas 

78 Đại lý gas Hữu Tuấn Bình Tân 21-04-14 hai 
10 giờ 20 

phút 

Cháy do nổ 

gas 

79 Khách sạn Phƣợng Yến Bình Thạnh 22-04-14 ba 
11 giờ 25 

phút 

Đang làm rõ 

nguyên nhân 

80 Nhà dân 1 07-05-14 tƣ 
12 giờ 07 

phút 
Chập điện 

 

Phụ lục 2: Quy trình xây dựng dữ liệu không gian các điểm cháy. 

Bƣớc 1: Thu thập dữ liệu thông tin về các vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP.HCM trong 

giai đoạn 2012-2014 và thông tin về các trạm PCCC của thành phố, tổng hợp bằng file 

excel. 

 

Bƣớc 2: từ bảng dữ liệu excel đã thu thập đƣợc, vào ArcCatalog…lựa chọn sheet cần 

chuyển (điều kiện cần là sheet đó phải có cột tọa độ XY ở dạng thập phân)…phải 

chuột vào sheet…chọn Create Feature Class…From XY Tablel: 
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Bƣớc 3: gán hệ qui chiếu cho dữ liệu cần tạo (chọn WGS1984.prj) 

 

Bƣớc 4: lựa chọn nơi lƣu và đặt tên cho shapefile 
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Hoàn tất việc tạo shapefile từ file dữ liệu định dạng excel. 


