
Số (25):………………..  Cấp phê duyệt phương án:     (3) 

 

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ QUAN CÔNG AN 

Tên cơ sở, khu dân cư:(4) ……………………………………………………………………..  

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………… 

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: …………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………… 

Cơ quan Công an được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy: ………………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………… 

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY  

I. VỊ TRÍ CƠ SỞ/KHU DÂN CƯ: (5) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

II. GIAO THÔNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI: (6) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

III. NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY: (7) 

TT Nguồn nước 
Trữ lượng (m3) hoặc 

lưu lượng (l/s) 
Vị trí, khoảng 

cách nguồn nước 
Những điểm cần lưu ý 

I Bên trong:    

1     

2     

II Bên ngoài:    

1     

2     

IV. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ, ĐỘC: (8) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

V. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY TẠI CHỖ: (9) 

1. Tổ chức lực lượng: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Tổ chức thường trực chữa cháy: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

VI. PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TẠI CHỖ: (10) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT CÓ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, 
PHƯƠNG TIỆN CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA 

I. GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT: (11) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

II. CHIẾN THUẬT CHỮA CHÁY: (12) 



………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

III. TÍNH TOÁN LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY: (13) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

IV. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG: (14) 

TT Đơn vị được huy động Điện thoại 
Số người 
được huy 

động 

Số lượng, chủng loại 
phương tiện được huy 

động 
Ghi chú 

      

      

      

      

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CHỮA CHÁY: 

1. Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ: (15) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: (16) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Nhiệm vụ của các lực lượng khác: (17) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

VI. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY: (18) 

C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY ĐẶC TRƯNG (19)  

I. TÌNH HUỐNG 1: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

II. TÌNH HUỐNG 2: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

III. TÌNH HUỐNG ... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

D. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (20) 

Ngày, tháng, 
năm 

Nội dung bổ sung, chỉnh lý 
Người xây 

dựng phương 
án ký 

Chỉ huy đơn 
vị xây dựng 

phương án ký 

    

    

    

Đ. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (21) 

Ngày, tháng, năm 
Nội dung, hình thức 

học tập, thực tập 
Tình huống cháy giả 

định 

Số người, 
phương tiện 

tham gia 

Nhận xét, đánh 
giá kết quả 

     



     

     

 

……, ngày.... tháng ... năm…. 
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN 

………(22)……… 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

……, ngày.... tháng ... năm…. 
CHỈ HUY ĐƠN VỊ  

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 
……..(23)……… 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu 
nếu có) 

 
NGƯỜI TRỰC TIẾP/  
CHỦ TRÌ XÂY DỰNG 

PHƯƠNG ÁN 
……….(24)…… 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu 
nếu có) 

 

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY 

Ghi chú: Phương án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo yêu cầu thực tế; giữa các trang cần 
đóng dấu giáp lai và đóng dấu treo sơ đồ đính kèm. 

(1) Ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên của cơ quan xây dựng phương án chữa cháy. 

(2) Ghi tên cơ quan xây dựng phương án chữa cháy. 

(3) Cấp phê duyệt phương án chữa cháy, ghi: 

+ “C07” đối với phương án chữa cháy do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ phê duyệt; 

+ “UBT” đối với phương án chữa cháy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

+ “UBT + C07” đối với phương án chữa cháy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cục trưởng 
Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phê duyệt; 

+ “CAT” đối với phương án chữa cháy do Giám đốc Công an cấp tỉnh phê duyệt; 

+ “PC07” đối với phương án chữa cháy do Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh phê duyệt; 

+ “UBH” đối với phương án chữa cháy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; 

+ “CAH” do Trưởng Công an cấp huyện phê duyệt. 

(4) Ghi tên của cơ sở/khu dân cư theo văn bản giao dịch hành chính. 

(5) Vị trí cơ sở/khu dân cư: Ghi rõ các cơ sở, công trình, đường phố, sông, hồ tiếp giáp theo bốn 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. 

(6) Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường và khoảng cách từ cơ quan Công an 
được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy đến cơ sở khu dân cư; các tuyến đường bên trong và 
bên ngoài cơ sở mà các phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động, tiếp cận được. 

(7) Nguồn nước phục vụ chữa cháy: Thống kê các nguồn nước ở xung quanh cơ sở có thể phục vụ 
chữa cháy như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước..., ghi rõ khả năng 
lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên 
ngoài. 

(8) Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Nêu khái quát đặc điểm kiến trúc, xây dựng của 
các hạng mục công trình (số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây 
dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái...); số người thường xuyên có mặt trong các hạng mục 
công trình; tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy 
hiểm cháy, nổ, độc; đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu (loại chất cháy, vị trí bố 
trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, vận tốc cháy, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng 
cháy lan ra khu vực xung quanh); các loại nguồn nhiệt có khả năng phát sinh gây cháy (lửa trần, sự 
cố hệ thống điện, thiết bị điện, sự cố kỹ thuật...). 

 (9) Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: Nêu tình hình tổ chức, số lượng đội viên phòng cháy chữa 
cháy và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy. Số người thường trực trong và 
ngoài giờ làm việc. 

(10) Phương tiện chữa cháy tại chỗ: Thống kê chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa 
cháy cơ giới, hệ thống chữa cháy vách tường, phương tiện cứu người... (chỉ thống kê những phương 
tiện, thiết bị, dụng cụ có khả năng sử dụng để chữa cháy). 

(11) Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy có quy mô lớn, diễn biến phức 
tạp, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn 
nhất, cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được, trong đó giả định cụ 
thể về thời điểm xảy ra cháy (có thể vào ban đêm hoặc ngoài giờ làm việc, việc phát hiện và báo cháy 



muộn); điểm xuất phát cháy, nguyên nhân xảy ra cháy và nguyên nhân dẫn đến cháy lớn; loại chất 
cháy chủ yếu, thời gian cháy tự do; quy mô, diện tích đám cháy tại thời điểm phát hiện cháy; dự kiến 
khả năng phát triển của đám cháy và những yếu tố ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy như nhiệt 
độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình...; dự kiến vị trí và số lượng người bị nạn trong khu vực 
cháy. 

(12) Chiến, kỹ thuật chữa cháy: Căn cứ vào quy mô, diện tích, loại hình, tính chất, đặc điểm của đám 
cháy, chất cháy chủ yếu, dạng phát triển của đám cháy (giả định) và khả năng huy động lực lượng 
phương tiện để đề ra chiến thuật, kỹ thuật, phương pháp, biện pháp chữa cháy phù hợp 

(13) Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy: Trên cơ sở áp dụng chiến thuật, kỹ thuật chữa 
cháy đối với tình huống cháy giả định, tính toán số lượng lực lượng, phương tiện, chất chữa cháy cần 
thiết để chữa cháy (tổ chức trinh sát, cứu người, hướng dẫn thoát nạn; làm mát, phá dỡ ngăn chặn 
cháy lan; cấp nước chữa cháy, cứu tài sản...) và phục vụ chữa cháy (xe thang, xe cứu thương, xe 
chở nước, xe máy xúc, máy ủi, xe cẩu, xe nâng...). Trường hợp tính toán lực lượng, phương tiện cần 
thiết để chữa cháy vượt quá khả năng đáp ứng của đơn vị, địa phương mình thì phải tính đến việc 
huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy của các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong và ngoài địa 
phương để đề nghị người có thẩm quyền huy động. 

(14) Lực lượng, phương tiện dự kiến huy động: Căn cứ vào kết quả tính toán ở (13) để ghi vào bảng 
thống kê lực lượng, phương tiện dự kiến huy động (kể cả của các đơn vị trong và ngoài công an hoặc 
của địa phương khác chi viện chữa cháy). 

(15) Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ: Ghi tóm tắt nhiệm vụ chữa cháy sẽ phân công cho người chỉ huy 
và lực lượng chữa cháy tại chỗ, trong đó phải phối hợp với lực lượng cơ sở nắm rõ thông tin về tình 
trạng nguồn điện tại khu vực cháy; loại, số lượng chất cháy trong đám cháy, nhất là đối với các loại 
hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ, độc hại; các khu vực có khả năng phát sinh nổ; khai thác sử dụng 
các nguồn nước chữa cháy tại chỗ và bảo đảm công tác hậu cần phục vụ chữa cháy trong trường 
hợp chữa cháy lâu dài; tổ chức bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy và 
khắc phục hậu quả vụ cháy. 

(16) Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Nêu rõ nhiệm vụ, vai trò của chỉ huy 
chữa cháy trong việc tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ cháy, tổ chức điều động, huy động lực 
lượng, phương tiện đi chữa cháy. Trường hợp xác định đám cháy có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, 
kéo dài, người chỉ huy chữa cháy phải kịp thời đề xuất thành lập ban chỉ đạo chữa cháy để huy động 
lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài địa phương chi 
viện chữa cháy theo thẩm quyền; thành lập ban chỉ huy, ban tham mưu chữa cháy, xác định số lượng 
và nhiệm vụ cụ thể của thành viên thuộc các ban. Khi đến hiện trường phải tổ chức chỉ huy chữa cháy 
theo quy định (tổ chức trinh sát đám cháy, nắm tình hình người bị nạn, quy mô, diễn biến của đám 
cháy, khai thác sử dụng các nguồn nước chữa cháy; xác định khu vực chữa cháy và phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia chữa cháy; đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp chiến, 
kỹ thuật chữa cháy, cứu người theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình lực lượng, phương tiện 
chữa cháy hiện có; kịp thời thông tin phối hợp với các lực lượng tham gia khác bảo đảm trật tự, giao 
thông, y tế, cấp nước, thông tin liên lạc, chiếu sáng, hậu cần bảo đảm phục vụ chữa cháy). Trường 
hợp chữa cháy lâu dài phải có phương án thay quân, bổ sung nhiên liệu, chất chữa cháy, thực phẩm, 
đồng thời tổ chức động viên tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. 

Bên cạnh việc tổ chức chữa cháy, chỉ huy chữa cháy phải chủ động tập hợp thông tin về vụ cháy 
phục vụ công tác báo cáo và truyền thông. 

Khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, chỉ huy chữa cháy phải tổ chức thu hồi lực lượng, phương 
tiện chữa cháy, tập hợp thông tin, thống kê phục vụ xây dựng báo cáo; phối hợp bảo vệ hiện trường, 
phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

(17) Nhiệm vụ của các lực lượng khác: Ghi rõ nhiệm vụ cơ bản sẽ phân công cho các lực lượng được 
huy động tham gia chữa cháy và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chữa cháy. 

(18) Sơ đồ bố trí lực lượng phương tiện chữa cháy: Vẽ sơ đồ mặt bằng tổng thể cơ sở, trong đó thể 
hiện các công trình, đường giao thông, sông, hồ... giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông nguồn 
nước bên trong và chỉ dẫn nguồn nước bên ngoài cơ sở; vị trí phát sinh cháy; quy mô diện tích đám 
cháy; hướng phát triển của đám cháy; vị trí ban chỉ huy; hướng tấn công chính; bố trí lực lượng, 
phương tiện chữa cháy của các đơn vị tham gia... bằng các ký hiệu thống nhất theo quy định tại mẫu 
phương án này. Trường hợp tổ chức chữa cháy theo nhiều giai đoạn thì có thể trình bày bằng nhiều 
sơ đồ để thuận tiện khi khai thác sử dụng phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy. Sơ đồ sử dụng khổ 
giấy A4 hoặc lớn hơn cho phù hợp. 

(19) Phương án xử lý một số tình huống cháy đặc trưng: Đối với các cơ sở có các khu vực, hạng 
mục, công trình có tính chất hoạt động, công năng sử dụng tương tự nhau (như các lớp học, các bể 
chứa LPG, các phòng làm việc...) lựa chọn một khu vực, hạng mục, công trình đặc trưng làm tình 
huống giả định cháy để xây dựng phương án xử lý. Các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 
1, 2, 3...”, nội dung từng tình huống được nêu tóm tắt tương tự như đối với tình huống cháy phức tạp 
nhất. 



(20) Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Nếu nội dung bổ sung, chỉnh lý trong phương án có liên 
quan đến việc tổ chức chữa cháy của cơ sở. 

(21) Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Sau mỗi lần tổ chức học tập, thực tập phương 
án chữa cháy phải ghi lại thông tin cơ bản về lần học tập, thực tập phương án đó. 

(22) Quyền hạn, chức vụ của người phê duyệt phương án chữa cháy. Đối với phương án có huy 
động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, quân đội của địa phương và lực lượng Công 
an của Công an cấp tỉnh các địa phương lân cận tham gia xử lý sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt trực tiếp vào mục “Phê duyệt phương án”, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ có văn bản phê duyệt phương án riêng. 

(23) Quyền hạn, chức vụ của người chỉ huy đơn vị tổ chức xây dựng và trình duyệt phương án chữa 
cháy (Đội, Phòng, Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh). 

(24) Quyền hạn, chức vụ của người trực tiếp xây dựng phương án chữa cháy hoặc chủ trì xây dựng 
phương án chữa cháy; 

(25) Số phương án chữa cháy do cơ quan Công an ghi theo số hồ sơ phê duyệt phương án chữa 
cháy (theo quy định của Bộ Công an về công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ cảnh sát). 

 

KÝ HIỆU DÙNG TRONG SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY 



 

 



 

 

Mẫu số PC19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐỀ NGHỊ 
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ 



Kính gửi: …………(1)………… 

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………… 

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………………….. cấp ngày: ……tháng……… năm……………….  

Điện thoại: ………………………………Email: ………………………………………. 

Chức vụ: …………………………………………………………………………………… 

Đại diện cơ sở/khu dân cư/chủ phương tiện: ………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………….Email: …………………………………. 

Đề nghị …………..(1)……………… phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở đối với: ………(3) 
…………………….  

 

 ……., ngày … tháng … năm ….. 
………(2)….. 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tiếp nhận hồ sơ; 

(2) Quyền hạn, chức vụ của người ký; 

(3) Tên cơ sở/khu dân cư/phương tiện. 

 

Mẫu số PC20 

 

…..(1)….. 
…..(2)….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ..../LHĐ-.... ………., ngày … tháng … năm ….. 

 

LỆNH HUY ĐỘNG/ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI SẢN THAM GIA HOẠT 
ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …. tháng ….. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Theo đề nghị của …………………..(3) ……………………….. 

Tôi:…………………………………..; Chức vụ: ……………………………………………… 

Cơ quan/đơn vị: ……………………………………………………………………………….. 

Yêu cầu ông/bà: ……………………………………………………………………………….. 

Đại diện cho cơ quan/tổ chức/hộ gia đình: …………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………. 

Huy động/Điều động ngay lực lượng, phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý, gồm: 

- Lực lượng: ………………………………………người; 

- Phương tiện: ……………………………………………………………………………….. 

- Tài sản: ……………………………………………………………………………….. 

Có mặt tại: ……………………………………………………………………………….. 

trước …… giờ ……. phút, ngày …../….. /…… để …………….(4)………………….  

Thời gian huy động/điều động (nếu có): đến ….. giờ ….. ngày....tháng……năm……../. 

 

- Thời điểm phát lệnh: ....giờ .... phút, ngày 
…./..../….. 

….......(5)........... 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



- Thời điểm nhận lệnh: ....giờ .... phút, ngày 
…./..../….. 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; 

(2) Tên cơ quan của người ra lệnh; 

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị huy động/điều động; 

(4) Ghi cụ thể nhiệm vụ tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký. 

 

Mẫu số PC21 

 

……(1)…… 
……(2)…… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../…… …….., ngày … tháng …. năm ……. 

 

ĐỀ NGHỊ 
KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 

Kính gửi: ………………(3)…………. 

Đơn vị: ………………………….(2)…………………………………………………………….. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………… 

Căn cứ Điều 33 Nghị định số ……./2020/NĐ-CP ngày …. tháng....năm 2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Từ ngày …… tháng ….. năm.... đến ngày …. tháng … năm ……, ……….(2)…….. đã tổ chức huấn 
luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho …………(4)………. Địa điểm tổ chức: 
………………………………………………………………. 

Tổng số người được huấn luyện: ………….. (có danh sách kèm theo). 

……………………(2)…………………. đề nghị …………………..(3)………………… tổ chức kiểm tra, 
đánh giá kết quả và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu 
hộ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- ……………..; 
- ……………..; 
- Lưu: ……….. 

………..(5)………. 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có); 

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; 

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện; 

(4) Đối tượng đã được huấn luyện; 

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở. 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 
KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 

(Kèm theo Công văn số: …………..ngày ....tháng.....năm…….. của ……….(2)...........) 

TT Họ và tên Năm Giới tính CCCD/ Ngày cấp Nơi làm việc/ Ghi chú 



sinh 
Nam Nữ 

CMND/ Hộ 
chiếu 

Thường trú 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

. . .         

 

Mẫu số PC22 

……(1)…… 
……(2)…… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../…… …….., ngày … tháng …. năm ……. 

 

ĐỀ NGHỊ 
HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 

Kính gửi: ………….(3)…………. 

Đơn vị: ………………………………….(2)…………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: …………………………………………………………………………………. 

Căn cứ Điều 33 Nghị định số ……/2020/NĐ-CP ngày .....tháng …….. năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Đề nghị ………..(3)……………………….. tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Chứng nhận huấn luyện 
nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho ………….(4)…………….. với tổng số học viên 
là: …………(có danh sách kèm theo). 

Thời gian dự kiến từ ngày ….. tháng …… năm.... đến ngày ....tháng...năm………/. 

 

 
Nơi nhận: 
- ……………; 
- ……………; 
- Lưu: ……… 

………..(5)…….. 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có); 

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; 

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện/cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về 
nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; 

(4) Đối tượng đăng ký huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận; 

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở. 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 
HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 

(Kèm theo Công văn số: ……… ngày ….. tháng.....năm……… của ……….(2)……….) 



TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Giới tính CCCD/ 
CMND/ Hộ 

chiếu 
Ngày cấp 

Nơi làm việc/ 
Thường trú 

Ghi chú 
Nam Nữ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

...         

 

Mẫu số PC23 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐỀ NGHỊ 
HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 

Kính gửi: ……………..(1)……………. 

Tôi là: ………………………………………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………….. 

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………………………………. Ngày cấp:..................................... 

Nơi làm việc/thường trú: ………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ………………………………………………………………………….. 

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ: 

- Phòng cháy, chữa cháy □ 

- Cứu nạn, cứu hộ □ 

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp huấn luyện./. 

 

 ………, ngày …. tháng …. năm …… 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi tên cơ quan tổ chức lớp huấn luyện. 

 

Mẫu số PC24 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐỀ NGHỊ 
CẤP ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN 

Kính gửi: ……………..(1)……………. 

Tôi là: ………………………………………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………….. 



Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………………………………. Ngày cấp:..................................... 

Nơi làm việc/thường trú: ………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: …………………………………………………………………………..  

Ngày ….. tháng ….. năm ……….., tôi được …………….(1)…………….. cấp Chứng nhận huấn luyện 
nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ. 

Do: Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bị hư hỏng/mất. 

Đề nghị quý cơ quan ……………….(2)…………….. Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, 
chữa cháy/cứu hạn, cứu hộ. 

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 ………, ngày …. tháng …. năm …… 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận huấn luyện; 

(2) Ghi một trong các nội dung: Cấp đổi, cấp lại. 

 

Mẫu số PC25 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

BIÊN BẢN 

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

Hồi ……….. giờ ……. phút, ngày … tháng …. năm ……. tại: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Chúng tôi gồm: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo 
văn bản đề nghị kiểm định ngày …… tháng ……năm …… của ……….(1)………..  

I. PHƯƠNG THỨC KIỂM ĐỊNH: 

1. Mẫu thử nghiệm: ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

II. THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

III. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH: 

TT 
Tên, số hiệu, quy 
cách phương tiện 

Ký, mã hiệu Đơn vị tính Số lượng 
Nơi sản 

xuất 
Năm sản 

xuất 

       

       



       

       

 

TT Nội dung kiểm định 

Đối chiếu về thông số kỹ thuật kiểm định 
Nhận xét đánh 

giá Theo QCVN/TCVN/quy 
định 

Tài liệu kỹ 
thuật 

Thực tế 

      

      

      

      

      

IV. KẾT LUẬN: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Biên bản được hoàn thành vào hồi....giờ …. phút ngày …. tháng …. năm……. và được lập thành 
…….. bản./. 

 

NGƯỜI KIỂM ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định. 

 

Mẫu số PC26 

….(1)…. 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …./……. ………., ngày … tháng …. năm …….. 

 

ĐỀ NGHỊ 

…………(2)………….. 

Kính gửi: …………(3)……………… 

Tên đơn vị đề nghị: ……………………………………………………………………………….  

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: ………………………………..Email: ……………………………………………. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ….. ngày …. tháng.... năm..., cơ quan cấp: …………. 
…………………………………………………………… 

Họ tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………………. 

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………….. cấp ngày ....tháng …. năm ………………., 

Đề nghị Quý cơ quan ………(2)…………… cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm 
theo./. 

 



 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: ………… 

………….(4)………. 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định; 

(2) Ghi “Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” đối với trường hợp kiểm định kỹ thuật; ghi 
“Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” đối với trường 
hợp kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

(3) Cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy 
và chữa cháy; 

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký. 

 

BẢNG THỐNG KÊ 
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH 

(Kèm theo Văn bản đề nghị của ……….(1)……….. ngày …. tháng …. năm ……..) 

TT 
Tên, số hiệu, quy cách 

phương tiện 
Ký, mã 

hiệu 
Đơn vị 

Số 
lượng 

Nơi sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Mẫu số PC27 

….(1)…. 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …./……. ………., ngày … tháng …. năm …….. 

 

ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 



Kính gửi: ………(2)………… 

Căn cứ kết quả kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại 
biên bản kiểm định ngày .... tháng ….. năm ….. của …...(3)……  

Chúng tôi đề nghị …….(2)……… cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 
cháy cho phương tiện/lô phương tiện theo bảng thống kê kèm theo./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: ……… 

………..(4)……… 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định; 

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận kiểm định; 

(3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; 

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký. 

 

BẢNG THỐNG KÊ 
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH 

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
(Kèm theo Văn bản đề nghị ngày …. tháng.....năm…… của …………..(1)………..) 

TT 
Tên, số hiệu, quy cách của 

phương tiện 
Ký, mã 

hiệu 
Đơn vị Số lượng 

Nơi sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Mẫu số PC28 

…..(1)….. 
…..(2)….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU 

Vào hồi …….. giờ …… ngày ….. tháng …. năm …… tại: …………………………… 

Chúng tôi gồm: 

1. Đại diện đơn vị kiểm định 

- Ông/Bà: ……………………………; Chức vụ: ……………………………….. 

- Ông/Bà: ……………………………; Chức vụ: ………………………………..  

2. Đại diện đơn vị đề nghị kiểm định: 

- Ông/Bà: ……………………………; Chức vụ: ……………………………….. 

- Ông/Bà: ……………………………; Chức vụ: ……………………………….. 

Đã tiến hành kiểm đếm số lượng, lấy mẫu phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) để kiểm định 
(theo văn bản đề nghị ngày ..... tháng …….. năm ………….), bao gồm: 

TT 
Tên phương tiện 

PCCC 
Ký, mã 

hiệu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng đề 
nghị kiểm 

định 

Ngày sản 
xuất /số lô 
(nếu có) 

Số lượng 
lấy mẫu 

Ghi chú 

1        

2        

3        

…..        

1. Phương pháp lấy mẫu: Theo TCVN ……………./QCVN ……………/Quy định kỹ thuật/Phương 
pháp ngẫu nhiên bảo đảm mẫu là đại diện cho lô phương tiện PCCC đề nghị kiểm định. 

2. Tình trạng mẫu: 

- Mẫu được niêm phong có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định. 

- Số lượng phương tiện còn lại được niêm phong toàn bộ (có xác nhận của đại diện đơn vị lấy mẫu và 
đơn vị đề nghị kiểm định). 

3. Thời gian kết thúc lấy mẫu: Hồi …… giờ ……. phút ngày …. tháng ….. năm…….  

Biên bản đã được các bên thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 
bản, được ký tên dưới đây./. 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN ……(2)…… 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

NGƯỜI LẤY MẪU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có); 

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm định. 

 

Mẫu số PC29 



 

 

Ghi chú: Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; 
khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu; 

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; 

(2) Tên đơn vị cấp giấy chứng nhận kiểm định; 

(3) Đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy 
và chữa cháy; 

(4) Đơn vị thực hiện kiểm định kỹ thuật; 

(5) Phương tiện phòng cháy, chữa cháy đề nghị kiểm định; 

(6) Tên và địa chỉ của đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương 
tiện phòng cháy và chữa cháy; 

(7) Quyền hạn, chức vụ của người ký. 

 

BẢNG THỐNG KÊ 
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số ……., ngày …. tháng.....năm ……. của ……….(2)……) 

TT 
Tên, số hiệu, quy cách 

của phương tiện 
Ký, mã 

hiệu 
Đơn vị Số lượng 

Nơi sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Ghi chú 

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Mẫu số PC30 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐỀ NGHỊ 
CẤP/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Kính gửi: …………(1)………….. 

1. Họ và tên: ………………………………………Nam/Nữ: ………………….. 

2. Sinh ngày ……….. tháng………… năm…………… Nơi sinh: ……………………….. 

3. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………. 

4. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……………….., cấp ngày ….. tháng …. năm…….., 

5. Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………. 

6. Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………. 

7. Trình độ chuyên môn (ghi rõ ngành đào tạo): ……………………………………………… 

8. Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp: ………………………………………………………………… 

Đề nghị được cấp (hoặc cấp đổi/cấp lại) chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy 
trong các lĩnh vực: ……………..(2) …………………….. (có bảng khai kinh nghiệm công tác gửi kèm 
theo). 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung trên và cam kết hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy 
theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

 ………, ngày …. tháng …. năm ……. 



NGƯỜI ĐỀ NGHỊ  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; 

(2) Ghi lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa 
cháy. 

 

Mẫu số PC31 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  
TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………. 

2. Quá trình hoạt động chuyên môn về phòng cháy và chữa cháy: 

TT Thời gian 

Hoạt động phòng 
cháy và chữa 
cháy trong cơ 
quan, tổ chức 

Nội dung hoạt động phòng 
cháy và chữa cháy 

Tên cơ quan chủ 
đầu tư, địa điểm 

xây dựng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Kinh nghiệm tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

1     

2     

II Kinh nghiệm tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy 

1     

2     

III Kinh nghiệm tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy 

1     

2     

IV Kinh nghiệm tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy 

1     

2     

V Kinh nghiệm thi công về phòng cháy và chữa cháy 

1     

2     

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….., ngày…..tháng…..năm….. 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

....., ngày….tháng…..năm….. 
NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Số thứ tự; 

(2) Ghi rõ từ tháng, năm... đến tháng, năm...; 



(3) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đã hoạt động; 

(4) Ghi rõ tên công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy chứng nhận 
thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và nội 
dung hoạt động phòng cháy và chữa cháy (thiết kế hoặc thẩm định hoặc thi công hoặc giám sát về 
phòng cháy và chữa cháy); vai trò chủ trì hay tham gia. 

 

Mẫu số PC32 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  
TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Trách nhiệm của người  
được cấp chứng chỉ: 

1. Chỉ được nhận và thực hiện các hoạt động 
tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trong 
phạm vi của chứng chỉ này. 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy và các quy định của 
pháp luật có liên quan. 

3. Không được cho người khác thuê, mượn 
hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề. 

4. Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ. 

5. Xuất trình khi có yêu cầu của các cơ quan 
có thẩm quyền./. 

 BỘ CÔNG AN 
CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 
--------- 

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN 
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

 

 

 

Ghi chú: Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A5, nền giấy mặt 
ngoài màu vàng nhạt; nền giấy mặt trong màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu. 

(1) Ghi nội dung lĩnh vực hành nghề về phòng cháy và chữa cháy: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, 
tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy. 

(2) Quyền hạn, chức vụ của người ký. 

 

Mẫu số PC33 

….(1)….. 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 



ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Kính gửi: ………….(2)…………… 

…………………………………………………………(1)……………………………………………….  

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………..Fax: ………………………………………… 

……………………(3)………………………. số: …………………………………………………….. 

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: …………………………………………………………. 

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….. 

CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……………………………………cấp ngày: ………………………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………. 

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
phòng cháy và chữa cháy cho: …………………(1) …………………. trong các lĩnh vực sau: 
……………….(4) …………………………….. 

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện theo quy định như đã được cơ quan 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xác nhận; đồng thời, có trách nhiệm thông báo kịp thời cho quý 
cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác 
nhận./. 

 

 …………., ngày …. tháng …. năm ….. 
……(5)…… 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; 

(2) Cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy xác nhận; 

(3) Ghi tên một trong những loại văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh 
nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi 
nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản 
thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp; 

(4) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm 
định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; 
huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và 
chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy; kinh doanh phương tiện, 
thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy); 

(5) Chức vụ của người đề nghị. 

 

Mẫu số PC34 



 



DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ 
ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số .... /GXN-
PCCC ngày tháng..... năm... của………..) 

TT 
Ngành, nghề được phép kinh doanh dịch 

vụ phòng cháy và chữa cháy 
Mã ngành Ghi chú 

1   ……..(6)………. 

2    

3    

4    

    

 

Ghi chú: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ 
A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu. 

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp; 

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận; 

(3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; 

(4) Ghi tên một trong các loại văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; 
Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc 
cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp; 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký; 

(6) Liệt kê các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy được phép kiểm định (đối với trường 
hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy). 

 

Mẫu số PC35 

….(1)….. 
….(2)….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …./QĐ-…… ……., ngày …. tháng …. năm …… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 

…………………(3)……………….. 

Căn cứ Nghị định số ……./2020/NĐ-CP ngày …. tháng.....năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ ……………………….(4) ……………………………………………. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số 
……………/GXN-PCCC cấp ngày ….. tháng ….. năm…….. đối với: ………….(5)............  

Điều 2. ………….(5)………….. phải nộp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 
cháy và chữa cháy số ………../GXN-PCCC cấp ngày … tháng …. năm ……. cho ……….(2)…….. 
trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. ………….(5)………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 

............(6)……….. 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



- Như Điều 4; 
- …..(7)…… 
- Lưu: ……. 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp; 

(2) Tên cơ quan Công an có thẩm quyền; 

(3) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan Công an có thẩm quyền; 

(4) Thông báo về việc giải thể/phá sản của cơ sở hoặc biên bản kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ 
phòng cháy và chữa cháy; 

(5) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký; 

(7) Cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép cơ sở kinh doanh hoạt 
động. 


