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Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC PHÕNG CHÁY, CHỮA CHÁY  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4744 /QĐ-BCA-C66,  

ngày  28   /  7  / 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an)  

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP TRUNG ƢƠNG 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 
GHI CHÖ 

1 
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ cứu nạn, cứu hộ 

Cục Cảnh sát 

Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

2 
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

3 

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy 

Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

4 
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

5 
Cấp chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy 
Nt  

6 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy 
Nt  

7 
Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy  
Nt   

8 
Bổ sung chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy  
Nt   

9 

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy đối với các dự án, công trình 

quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ 

Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

10 

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, 

chữa cháy đối với phƣơng tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy 

Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

11 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 
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12 
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

13 
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

14 
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

15 
Kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và 

chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại cấp 

Trung ƣơng và 

cấp tỉnh 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI  CẤP TỈNH 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 
GHI CHÖ 

1 
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 

Cảnh sát Phòng 

cháy và chữa 

cháy tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

TW, Phòng Cảnh 

sát PCCC và 

CNCH Công an 

các tỉnh 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

2 
Kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và 

chữa cháy 

Đơn vị Cảnh 

sát Phòng cháy 

và chữa cháy 

địa phƣơng 

đƣợc Bộ Công 

an giao chức 

năng kiểm định 

phƣơng tiện 

PCCC 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

3 

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, 

chữa cháy đối với phƣơng tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy 

Cảnh sát Phòng 

cháy và chữa 

cháy tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

TW, Phòng Cảnh 

sát PCCC và 

CNCH Công an 

các tỉnh 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

4 

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy 

Nt 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

5 
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 
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6 
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

7 
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng 

nguy hiểm về cháy, nổ 
Nt  

8 

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy đối với các dự án, công trình 

quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 

ngày 31/7/2014 của Chính phủ 

Nt 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

9 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Nt 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

10 
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

11 
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

12 
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 
Nt 

Thực hiện tại 

cấp Trung ƣơng 

và cấp tỉnh 

13 
Phê duyệt phƣơng án chữa cháy của cơ 

sở 
Nt  

14 

Thông báo cam kết về việc bảo đảm các 

điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy đối với phƣơng tiện giao thông cơ 

giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an 

toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với 

cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm 

theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 

ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy 

Nt  
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC PHÕNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƢƠNG 

1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu 

hộ  

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. 

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện: Cá 

nhân, tổ chức làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, 

cứu hộ theo lịch kiểm tra của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn 

luyện và cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy: Cá nhân, tổ chức tham gia lớp bồi dƣỡng, huấn luyện 

nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp 

vụ cứu nạn, cứu hộ của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ và theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp 

vụ cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện 
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 Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;  

 Kế hoạch, chƣơng trình nội dung huấn luyện;  

 Danh sách trích ngang lý lịch của ngƣời đã dự lớp huấn luyện. 

 Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức đƣợc lớp huấn luyện 

 Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;  

 Danh sách trích ngang lý lịch của ngƣời đăng ký dự lớp huấn luyện. 

 Cá nhân có nhu cầu đƣợc huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Chƣa quy định cụ thể. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và 

đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 

+ Ngƣời chỉ huy phƣơng tiện thủy, tàu hỏa, tàu bay, ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện giao thông cơ giới, ngƣời điều khiển phƣơng tiện, ngƣời làm việc 

và phục vụ trên phƣơng tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên 

phƣơng tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy 

hiểm; 

+ Ngƣời làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phƣơng tiện cứu nạn, 

cứu hộ; 

+ Các đối tƣợng khác có yêu cầu đƣợc huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu 

hộ. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải bảo đảm đủ 

thời gian tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và có kết quả kiểm 

tra từ đạt yêu cầu trở lên.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tƣớng Chính 

phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lƣợng phòng cháy và chữa 

cháy; 

+ Thông tƣ số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 quy định chi tiết thi hành 
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một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, 

cứu hộ của lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy. 
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2. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Cá nhân, tổ chức phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ trong việc kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt 

động, cơ sở vật chất, phƣơng tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ 

sở vật chất, phƣơng tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh tại cơ sở và 

làm thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

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

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy; 

 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở. 

 Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp 

với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ 

sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp 

đồng lao động của từng cá nhân. 

 Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân. 

 Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phƣơng tiện, thiết bị 

bảo đảm cho hoạt động kinh doanh. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ; trƣờng hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ sở thuộc 
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các Bộ, ngành ở Trung ƣơng, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC21 ban 

hành theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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3. Thủ tục: Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên 

gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, 

ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, thành phần hồ sơ 

gồm: 

 Đơn đề nghị đổi giấy xác nhận; 

 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của doanh nghiệp, cơ sở sau khi thay đổi. 

 Trường hợp đổi giấy xác nhận do bị hỏng, thành phần hồ sơ gồm: 

Đơn đề nghị đổi giấy xác nhận, kèm theo giấy xác nhận cũ. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ sở thuộc 

các Bộ, ngành ở Trung ƣơng, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 
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kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC21 ban 

hành theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ 

sở phải nộp lại giấy xác nhận cũ cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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4. Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần:  

 Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy. 

 Tài liệu chứng minh cơ sở đã đƣợc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trƣớc đó. 

 + Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ sở thuộc 

các Bộ, ngành ở Trung ƣơng, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC21 ban 

hành theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có tài liệu 
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chứng minh cơ sở đã đƣợc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy trƣớc đó. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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5. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa 

cháy 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa 

cháy kèm theo bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến lĩnh 

vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tƣ vấn (mẫu số PC23 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA);  

 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

tƣ vấn về phòng cháy và chữa cháy. 

 01 ảnh màu cỡ 3x4cm. 

+ Số lượng: 02 (hai) bộ.  

- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu cấp 

chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tƣ 



14 
 

vấn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC23 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân phải có văn 

bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tƣ 

vấn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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6. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa 

cháy  

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Đơn đề nghị cấp lại (mẫu số PC23), kèm theo tài liệu chứng minh đã 

đƣợc cấp chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa cháy trƣớc đó. 

 01 ảnh màu cỡ 3x4cm. 

+ Số lượng: 02 (hai) bộ  

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đã đƣợc cấp chứng 

chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa cháy nhƣng đã mất chứng chỉ. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tƣ 

vấn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC23 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có tài liệu 

chứng minh đã đƣợc cấp chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa 

cháy trƣớc đó. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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7. Thủ tục: Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa 

cháy 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

+ Thành phần: 

 Đơn đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa 

cháy; 

 Chứng chỉ cũ đã cấp; 

 01 ảnh màu cỡ 3x4cm. 

+ Số lượng: 02 (hai) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đơn đề 

nghị. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đã đƣợc cấp chứng 

chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa cháy nhƣng chứng chỉ đã hỏng. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tƣ 

vấn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC23 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ đổi chứng chỉ 

khi bị hỏng và cá nhân phải nộp lại chứng chỉ cũ đã cấp cho Cục Cảnh sát phòng 
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cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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8. Thủ tục: Bổ sung chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa 

cháy 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Đơn đề nghị (mẫu số PC23), kèm theo chứng chỉ cũ đã cấp;  

 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề 

tƣ vấn. 

 01 ảnh màu cỡ 3x4 cm. 

+ Số lượng: 02 (hai) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đã đƣợc cấp chứng 

chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và chữa cháy nhƣng có nhu cầu bổ sung nội 

dung hành nghề tƣ vấn mới. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề tƣ 

vấn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC23 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

66/2014/TT-BCA). 
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- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

9. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với 

các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và viết phiếu 

hƣớng dẫn ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, 

lễ). 

Trƣờng hợp tiếp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: Cán bộ tiếp nhận lập 

phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy tờ giao nhận với nhân viên bƣu điện. 

Bƣớc 3. Cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy theo thông báo nộp phí của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tƣ (nếu ủy quyền cho một 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo); 

 Dự toán tổng mức đầu tƣ của dự án thiết kế quy hoạch. 

 Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội 

dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy nhƣ sau: 

o Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các 

lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, 

khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cƣ và công trình xung 

quanh; 

o Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thƣớc và tải trọng bảo 

đảm cho phƣơng tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy; 
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o Phải có hệ thống cấp nƣớc chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung 

cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy; 

o Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở 

những nơi cần thiết và phù hợp với quy hoạch để bảo đảm cho các hoạt động 

thƣờng trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dƣỡng phƣơng tiện 

chữa cháy theo quy định của Bộ Công an. 

 Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa 

cháy của chủ đầu tƣ (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có 

văn bản ủy quyền kèm theo); 

 Bản sao văn bản cho phép đầu tƣ của cấp có thẩm quyền; 

 Dự toán tổng mức đầu tƣ dự án, công trình. 

 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu 

cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy nhƣ sau: 

o Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh; 

o Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt 

động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa 

các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác; 

o Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống 

nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tƣ phải bảo đảm 

các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

o Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị 

chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phƣơng tiện 

cứu ngƣời phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn; 

o Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phƣơng tiện chữa cháy cơ 

giới hoạt động phải bảo đảm kích thƣớc và tải trọng; hệ thống cấp nƣớc chữa 

cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy; 

o Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phƣơng tiện chữa cháy khác phải 

bảo đảm số lƣợng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm 

và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. 

 Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của 

chủ đầu tƣ (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy 

quyền kèm theo); 

 Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền. 

 Dự toán tổng mức đầu tƣ dự án, công trình; 

 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 
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công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy nhƣ sau: 

o Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh; 

o Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt 

động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa 

các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác; 

o Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống 

nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tƣ phải bảo đảm 

các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

o Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị 

chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phƣơng tiện 

cứu ngƣời phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn; 

o Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phƣơng tiện chữa cháy cơ 

giới hoạt động phải bảo đảm kích thƣớc và tải trọng; hệ thống cấp nƣớc chữa 

cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy; 

o Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phƣơng tiện chữa cháy khác phải 

bảo đảm số lƣợng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm 

và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. 

 Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và 

chữa cháy của chủ đầu tƣ (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải 

có văn bản ủy quyền, kèm theo); 

 Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng 

công trình; 

 Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên 

quan đến phòng cháy và chữa cháy nhƣ bậc chịu lửa của công trình, khoảng 

cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hƣớng gió, 

cao độ công trình. 

+ Số lƣợng: 02 (hai) bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc; 

+ Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 

không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C; 

+ Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm 

việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự 

án, công trình nhóm B và C; 

+ Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc. 

Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên đƣợc thực hiện 
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theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ các dự án, công 

trình quan trọng quốc gia, dự án đầu tƣ xây dựng công trình nhóm A (trừ dự án 

đầu tƣ xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nƣớc do cấp tỉnh là chủ đầu 

tƣ); dự án, công trình có chiều cao từ 100m trở lên; dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh hoặc chủ đầu tƣ đề nghị. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và đóng dấu “ĐÃ THẨM DUYỆT THIẾT 

KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” vào các bản vẽ hoặc văn bản trả lời về 

giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với thiết kế cơ sở, dự án thiết kế quy 

hoạch hoặc văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình. 

- Lệ phí:  

+ Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đƣợc xác 

định theo công thức sau: 

Phí thẩm duyệt  = 
Tổng mức đầu tƣ dự án 

đƣợc phê duyệt 
x Mức thu 

Trong đó: 

 Tổng mức đầu tƣ dự án đƣợc phê duyệt không bao gồm chi phí bồi 

thƣờng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cƣ đã đƣợc phê duyệt trong dự 

án. 

 Mức thu đƣợc quy định tại các Biểu mức thu phí I, II kèm theo Thông 

tƣ số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy”. 

+ Trƣờng hợp tổng mức đầu tƣ dự án có giá trị đầu tƣ nằm giữa các 

khoảng giá trị dự án ghi trên Biểu mức thu phí I, II kèm theo Thông tƣ số 

150/2014/TT-BTC thì mức thu phí đƣợc tính theo công thức sau: 

Nit = Nib - { 
Nib - Nia 

x ( Git - Gib ) } 

Gia - Gib 

Trong đó: 

 Nit là phí thẩm duyệt thiết kế của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần 

tính (đơn vị tính: %). 

 Git là quy mô giá trị của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt thiết kế 

(đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt 
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thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Gib là quy mô giá trị cận dƣới quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt 

thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Nia là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tƣơng ứng Gia (đơn vị tính: %). 

 Nib là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tƣơng ứng Gib (đơn vị tính: %). 

+ Mức thu phí thẩm duyệt phải nộp đối với một dự án đƣợc xác định theo 

hƣớng dẫn trên có mức tối thiểu là 2.000.000 đồng/dự án và tối đa là 

150.000.000 đồng/dự án. 

+ Đối với trƣờng hợp cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, 

hạng mục công trình thì mức phí thẩm duyệt bằng 40% mức thu phí thẩm duyệt 

lần đầu. 

+ Đối với trƣờng hợp dự án có thay đổi tổng vốn đầu tƣ thì tính phí thẩm 

duyệt đƣợc xác định trên cơ sở phần vốn đầu tƣ bổ sung. 

Thời điểm nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy 

+ Đối với dự án thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1: 500: Thời gian nộp phí từ thời 

điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị thẩm duyệt đến khi cơ quan thẩm duyệt có văn bản 

trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy, theo giấy hẹn. 

+ Đối với hồ sơ thiết kế dự án, công trình: 

 Đối với hồ sơ thiết kế dự án, công trình có 1 bƣớc thiết kế: Ngƣời nộp 

phí phải nộp toàn bộ số phí thẩm duyệt trong thời gian từ thời điểm nộp đủ hồ sơ 

thiết kế đến trƣớc khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy; theo giấy hẹn. 

 Đối với hồ sơ thiết kế có từ 2 bƣớc thiết kế trở lên: Ngƣời nộp phí phải 

nộp 30% số tiền phí thẩm duyệt phải nộp theo quy định, trong thời gian kể từ 

khi nộp đủ hồ sơ thiết kế cơ sở đến trƣớc khi cơ quan thẩm duyệt có văn bản trả 

lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; nộp số 

tiền phí còn lại (70%) trong thời gian kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) đến trƣớc khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, theo giấy hẹn. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ để thẩm 

duyệt phòng cháy, chữa cháy gồm 02 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tƣ, nếu 

hồ sơ bằng tiếng nƣớc ngoài thì có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  
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+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 

+ Thông tƣ số 150/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về 

“Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy”. 
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10. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với 

phƣơng tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn 

phòng cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và viết phiếu 

hƣớng dẫn ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, 

lễ). 

Trƣờng hợp tiếp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: Cán bộ tiếp nhận lập 

phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy tờ giao nhận với nhân viên bƣu điện. 

Bƣớc 3. Cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy theo thông báo nộp phí của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của 

chủ đầu tƣ, chủ phƣơng tiện (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì 

phải có văn bản ủy quyền kèm theo); 

 Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tƣ, chế tạo mới 

hoặc hoán cải phƣơng tiện; 

 Dự toán tổng mức đầu tƣ phƣơng tiện; 

 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo 

đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc 

điểm nguy hiểm cháy, nổ của phƣơng tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, 

thoát nạn, cứu ngƣời khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ 

thống báo cháy, chữa cháy và phƣơng tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị 

phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ. 
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+ Số lƣợng: 02 (hai) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ phƣơng tiện giao thông 

cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm: 

Tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng, dầu, chất 

lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ; tàu thủy 

chuyên dùng để vận chuyển hành khách có chiều dài từ 50m trở lên, vận chuyển 

xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về 

cháy, nổ có trọng tải toàn phần từ 1.000 tấn trở lên. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và đóng dấu “ĐÃ THẨM DUYỆT THIẾT 

KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” vào các bản vẽ. 

- Lệ phí:  

+ Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đƣợc xác 

định theo công thức sau: 

Phí thẩm duyệt = Tổng mức đầu tƣ phƣơng tiện x Mức thu 

Trong đó: Mức thu đƣợc quy định tại các Biểu mức thu phí III kèm theo 

Thông tƣ số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về “Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy”. 

+ Trƣờng hợp tổng mức đầu tƣ phƣơng tiện có giá trị đầu tƣ nằm giữa các 

khoảng giá trị đầu tƣ ghi trên Biểu mức thu phí III kèm theo Thông tƣ số 

150/2014/TT-BTC thì mức thu phí đƣợc tính theo công thức sau: 

Nit = Nib - { 
Nib - Nia 

x ( Git - Gib ) } 

Gia - Gib 

Trong đó: 

 Nit là phí thẩm duyệt thiết kế của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần 

tính (đơn vị tính: %). 

 Git là quy mô giá trị của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt thiết kế 

(đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt 

thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Gib là quy mô giá trị cận dƣới quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt 

thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Nia là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tƣơng ứng Gia (đơn vị tính: %). 



29 
 

 Nib là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tƣơng ứng Gib (đơn vị tính: %). 

+ Mức thu phí thẩm duyệt phải nộp đối với một dự án đƣợc xác định theo 

hƣớng dẫn trên có mức tối thiểu là 2.000.000 đồng/dự án và tối đa là 

150.000.000 đồng/dự án. 

+ Đối với trƣờng hợp phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣợc hoán cải thì 

mức phí thẩm duyệt bằng 40% mức thu phí thẩm duyệt lần đầu. 

Thời điểm nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy: Ngƣời 

nộp phí phải nộp toàn bộ số phí thẩm duyệt trong thời gian từ thời điểm nộp đủ 

hồ sơ thiết kế đến trƣớc khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy theo giấy hẹn. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ để thẩm 

duyệt phòng cháy và chữa cháy gồm 02 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tƣ, 

nếu hồ sơ bằng tiếng nƣớc ngoài thì có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy: 

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ: 

+ Thông tƣ số 150/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về 

“Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy”. 
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11. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.  

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức nộp văn bản thông báo cho Cục Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thẩm duyệt trƣớc đó đến kiểm tra nghiệm 

thu về phòng cháy, chữa cháy. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị 

khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm 

tra tính hợp lệ của văn bản thông báo.  

Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 2: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.  

Bƣớc 3. Tổ chức kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, gồm: 

kiểm tra nghiệm thu hồ sơ và kiểm tra nghiệm thu thực tế theo lịch kiểm tra 

nghiệm thu của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

Bƣớc 4. Sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, 

cá nhân, tổ chức đến nơi nộp văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu để nhận kết quả.  

- Cách thức thực hiện: Tiến hành nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy tại công trình và làm thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại 

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

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; 

 Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và chữa 

cháy đã lắp đặt trong công trình, phƣơng tiện giao thông cơ giới; 

 Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng 

thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy; 

 Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng 

mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã đƣợc 

thẩm duyệt; 

 Tài liệu, quy trình hƣớng dẫn vận hành, bảo dƣỡng các thiết bị, hệ 

thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phƣơng tiện giao thông cơ giới; 

 Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về 

phòng cháy và chữa cháy. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông 

qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ các dự án, công 

trình và chủ phƣơng tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an 
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toàn phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ thẩm duyệt. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các văn bản, tài 

liệu trong hồ sơ nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tƣ, chủ phƣơng tiện, nhà 

thầu, đơn vị tƣ vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nƣớc ngoài thì phải 

dịch ra tiếng Việt.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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12. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3.  

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện: Cá nhân, tổ 

chức làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa 

cháy theo lịch kiểm tra của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn 

luyện và cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: Cá nhân, tổ chức tham gia lớp bồi 

dƣỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và làm bài kiểm tra cấp 

giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo kế hoạch tổ 

chức lớp bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ; và theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện 

 Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;  

 Kế hoạch, chƣơng trình nội dung huấn luyện;  

 Danh sách trích ngang lý lịch của ngƣời đã dự lớp huấn luyện. 

 Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức đƣợc lớp huấn luyện 

 Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;  

 Danh sách trích ngang lý lịch của ngƣời đăng ký dự lớp huấn luyện. 
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 Cá nhân có nhu cầu đƣợc huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn 

luyện (mẫu số PC14 ban hành kèm theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 

16/12/2014). 

+ Số lƣợng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra 

đạt yêu cầu. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Ngƣời có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 

Luật phòng cháy và chữa cháy; 

+ Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội 

phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 

+ Ngƣời làm việc trong môi trƣờng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc 

thƣờng xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

+ Ngƣời chỉ huy tàu thuỷ, tàu hỏa, tàu bay, ngƣời làm việc và phục vụ 

trên phƣơng tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phƣơng tiện 

vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

+ Ngƣời làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phƣơng tiện phòng 

cháy và chữa cháy; 

+ Các cá nhân khác có yêu cầu đƣợc huấn luyện, bồi dƣỡng nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC14 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải bảo đảm đủ 

thời gian tham gia lớp huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ.  
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13. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy. 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

+ Thành phần: Đơn đề nghị xin đổi (kèm theo giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cũ) . 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đã đƣợc cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nhƣng giấy chứng 

nhận đã bị rách, cũ nát. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ đổi giấy chứng 

nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy khi bị hỏng và cá nhân 

phải nộp lại giấy chứng nhận cũ đã cấp cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 
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+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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14. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy 

và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác 

thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính 

hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: Đơn đề nghị cấp lại, kèm theo tài liệu chứng minh đã 

đƣợc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy trƣớc 

đó. 

+ Số lƣợng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc đơn đề 

nghị xin cấp lại. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đã đƣợc cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nhƣng đã mất giấy 

chứng nhận. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có tài liệu 

chứng minh đã đƣợc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy trƣớc đó. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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15. Thủ tục: Kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy  

- Trình tự thực hiện:  

Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cục Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phƣơng tiện cần kiểm 

định tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp 

ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền 

kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp 

với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức kiểm định. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

 Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại các đơn vị khác 

được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp 

tỉnh: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phƣơng tiện cần kiểm 

định tại đơn vị thực hiện kiểm định. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn 

vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận của 

đơn vị thực hiện kiểm định kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp 

với đơn vị thực hiện kiểm định tổ chức kiểm định. 

Bƣớc 4. Sau khi có kết quả kiểm định, đơn vị thực hiện kiểm định gửi 

công văn kèm theo biên bản kiểm định và sao gửi một bộ hồ sơ kiểm định đề 

nghị Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xem xét, cấp giấy 

chứng nhận kiểm định. 

Bƣớc 5. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xem xét, 
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cấp giấy chứng nhận kiểm định; trả kết quả cho đơn vị thực hiện kiểm định. 

Bƣớc 6. Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ đối với trƣờng hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại 

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trực tiếp tại đơn vị thực 

hiện kiểm định đối với trƣờng hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại các 

đơn vị khác đƣợc Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

cấp tỉnh.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Đơn đề nghị kiểm định phƣơng tiện (mẫu số PC17); 

 Các tài liệu kỹ thuật của phƣơng tiện đề nghị kiểm định; 

 Chứng nhận chất lƣợng của phƣơng tiện (nếu có); 

 Chứng nhận xuất xƣởng của phƣơng tiện. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ và mẫu phƣơng tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các 

phƣơng tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ 

phƣơng tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.  

+ Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc công văn 

kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và 

chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, 

cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp 

giấy chứng nhận kiểm định phƣơng tiện; trƣờng hợp không cấp giấy chứng nhận 

phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có phƣơng 

tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP chƣa đƣợc kiểm định về phòng cháy, chữa cháy. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Kiểm định 

Phƣơng tiện PCCC và “TEM KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ 

CHỮA CHÁY”. 

- Lệ phí: Không. 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm định phƣơng tiện phòng 

cháy và chữa cháy (mẫu PC17 ban hành theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hồ sơ đề 

nghị kiểm định nếu bằng tiếng nƣớc ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và 

cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của bản dịch đó. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu 

hộ  

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3.  

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện: Cá 

nhân, tổ chức làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu 

nạn, cứu hộ theo lịch kiểm tra của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn 

luyện và  cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy: Cá nhân, tổ chức tham gia lớp bồi dƣỡng, huấn 

luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dƣỡng, huấn 

luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy  

các tỉnh, thành phố và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ Công an các tỉnh; và theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp 

vụ cứu nạn, cứu hộ. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện 

 Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;  

 Kế hoạch, chƣơng trình nội dung huấn luyện;  

 Danh sách trích ngang lý lịch của ngƣời đã dự lớp huấn luyện. 
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 Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức đƣợc lớp huấn luyện 

 Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;  

 Danh sách trích ngang lý lịch của ngƣời đăng ký dự lớp huấn luyện. 

 Cá nhân có nhu cầu đƣợc huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Chƣa quy định cụ thể. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và 

đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 

+ Ngƣời chỉ huy phƣơng tiện thủy, tàu hỏa, tàu bay, ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện giao thông cơ giới, ngƣời điều khiển phƣơng tiện, ngƣời làm việc 

và phục vụ trên phƣơng tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên 

phƣơng tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy 

hiểm; 

+ Ngƣời làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phƣơng tiện cứu nạn, 

cứu hộ; 

+ Các đối tƣợng khác có yêu cầu đƣợc huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu 

hộ. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải bảo đảm đủ 

thời gian tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và có kết quả kiểm 

tra từ đạt yêu cầu trở lên.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg, ngày 15/10/2012 của Thủ tƣớng Chính 

phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lƣợng phòng cháy và chữa 

cháy; 

+ Thông tƣ số 65/2013/TT-BCA, ngày 26/11/2013 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg quy định 

về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy. 



43 
 

2. Thủ tục: Kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy.  

- Trình tự thực hiện:  

Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cảnh sát phòng 

cháy và chữa cháy cấp tỉnh: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phƣơng tiện cần kiểm 

định tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh quản lý địa bàn. Trƣờng hợp 

ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền 

kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp 

với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh tổ chức kiểm định. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

 Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại các đơn vị khác 

được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp 

tỉnh: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phƣơng tiện cần kiểm 

định tại đơn vị thực hiện kiểm định. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn 

vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận của 

đơn vị thực hiện kiểm định kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp 

với đơn vị thực hiện kiểm định tổ chức kiểm định. 

Bƣớc 4. Sau khi có kết quả kiểm định, đơn vị thực hiện kiểm định gửi 

công văn kèm theo biên bản kiểm định và sao gửi một bộ hồ sơ kiểm định đề 

nghị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh xem xét, cấp giấy chứng nhận 

kiểm định. 

Bƣớc 5. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh xem xét, cấp giấy 
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chứng nhận kiểm định; trả kết quả cho đơn vị thực hiện kiểm định. 

Bƣớc 6. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh đối với trƣờng 

hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

cấp tỉnh; 

+ Trực tiếp tại đơn vị thực hiện kiểm định đối với trƣờng hợp cá nhân, tổ 

chức thực hiện kiểm định tại các đơn vị khác đƣợc Bộ Công an cho phép thực 

hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạ, cứu hộ và 

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Đơn đề nghị kiểm định phƣơng tiện (mẫu số PC17); 

 Các tài liệu kỹ thuật của phƣơng tiện đề nghị kiểm định; 

 Chứng nhận chất lƣợng của phƣơng tiện (nếu có); 

 Chứng nhận xuất xƣởng của phƣơng tiện. 

+ Số lƣợng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ và mẫu phƣơng tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các 

phƣơng tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ 

phƣơng tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.  

+ Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc công văn 

kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và 

chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, 

cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp 

giấy chứng nhận kiểm định phƣơng tiện; trƣờng hợp không cấp giấy chứng nhận 

phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có phƣơng 

tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 7, 8 và 9 Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; các loại máy bơm chữa cháy và 

các loại phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Kiểm định 
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Phƣơng tiện PCCC và “TEM KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ 

CHỮA CHÁY”. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm định phƣơng tiện phòng 

cháy và chữa cháy (mẫu PC17 ban hành theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hồ sơ đề 

nghị kiểm định nếu bằng tiếng nƣớc ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và 

cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của bản dịch đó; cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc kiểm định 

phƣơng tiện phòng cháy, chữa cháy tại Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh 

quản lý địa bàn của cơ sở mình.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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3. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với 

phƣơng tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn 

phòng cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và viết phiếu 

hƣớng dẫn ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, 

lễ). 

Trƣờng hợp tiếp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: Cán bộ tiếp nhận lập 

phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy tờ giao nhận với nhân viên bƣu điện. 

Bƣớc 3. Cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy theo thông báo nộp phí của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của 

chủ đầu tƣ, chủ phƣơng tiện (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì 

phải có văn bản ủy quyền kèm theo); 

 Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tƣ, chế tạo mới 

hoặc hoán cải phƣơng tiện; 

 Dự toán tổng mức đầu tƣ phƣơng tiện; 

 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo 

đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc 

điểm nguy hiểm cháy, nổ của phƣơng tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, 

thoát nạn, cứu ngƣời khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ 

thống báo cháy, chữa cháy và phƣơng tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị 
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phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ. 

+ Số lượng: 02 (hai) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ phƣơng tiện giao thông 

cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy không 

thuộc đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính tại cấp Trung ƣơng và những 

trƣờng hợp theo ủy quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và đóng dấu “ĐÃ THẨM DUYỆT THIẾT 

KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” vào các bản vẽ. 

- Lệ phí:  

+ Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đƣợc xác 

định theo công thức sau: 

Phí thẩm duyệt = Tổng mức đầu tƣ phƣơng tiện x Mức thu 

Trong đó: Mức thu đƣợc quy định tại các Biểu mức thu phí III kèm theo 

Thông tƣ số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về “Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy”. 

+ Trƣờng hợp tổng mức đầu tƣ phƣơng tiện có giá trị đầu tƣ nằm giữa các 

khoảng giá trị đầu tƣ ghi trên Biểu mức thu phí III kèm theo Thông tƣ số 

150/2014/TT-BTC thì mức thu phí đƣợc tính theo công thức sau: 

Nit = Nib - { 
Nib - Nia 

x ( Git - Gib ) } 

Gia - Gib 

Trong đó: 

 Nit là phí thẩm duyệt thiết kế của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần 

tính (đơn vị tính: %). 

 Git là quy mô giá trị của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt thiết kế 

(đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt 

thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Gib là quy mô giá trị cận dƣới quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt 

thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án). 
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 Nia là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tƣơng ứng Gia (đơn vị tính: %). 

 Nib là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tƣơng ứng Gib (đơn vị tính: %). 

+ Mức thu phí thẩm duyệt phải nộp đối với một dự án đƣợc xác định theo 

hƣớng dẫn trên có mức tối thiểu là 2.000.000 đồng/dự án và tối đa là 

150.000.000 đồng/dự án. 

+ Đối với trƣờng hợp phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣợc hoán cải thì 

mức phí thẩm duyệt bằng 40% mức thu phí thẩm duyệt lần đầu. 

Thời điểm nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy: Ngƣời 

nộp phí phải nộp toàn bộ số phí thẩm duyệt trong thời gian từ thời điểm nộp đủ 

hồ sơ thiết kế đến trƣớc khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy theo giấy hẹn. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ để thẩm 

duyệt phòng cháy và chữa cháy gồm 02 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tƣ, 

nếu hồ sơ bằng tiếng nƣớc ngoài thì có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 

+ Thông tƣ số 150/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về 

“Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy”. 
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4. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Cá nhân, tổ chức phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh trong việc kiểm tra các điều kiện về địa 

điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phƣơng tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động 

kinh doanh. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ 

sở vật chất, phƣơng tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh tại cơ sở và 

làm thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp 

tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy; 

 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở. 

 Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp 

với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ 

sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp 

đồng lao động của từng cá nhân. 

 Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân. 

 Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phƣơng tiện, thiết bị 

bảo đảm cho hoạt động kinh doanh. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 



50 
 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trƣờng hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ sở ở địa 

phƣơng kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và những trƣờng hợp do 

Cục trƣởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC21 ban 

hành theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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5. Thủ tục: Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên 

gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, 

ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, thành phần hồ sơ 

gồm: 

 Đơn đề nghị đổi giấy xác nhận; 

 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của doanh nghiệp, cơ sở sau khi thay đổi. 

 Trường hợp đổi giấy xác nhận do bị hỏng, thành phần hồ sơ gồm:  
Đơn đề nghị đổi giấy xác nhận, kèm theo giấy xác nhận cũ. 

 + Số lƣợng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ sở ở địa 

phƣơng kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và những trƣờng hợp do 

Cục trƣởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 
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kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC21 ban 

hành theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ 

sở phải nộp lại giấy xác nhận cũ cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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6. Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần:  

 Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy. 

 Tài liệu chứng minh cơ sở đã đƣợc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trƣớc đó. 

 + Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ sở ở địa 

phƣơng kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và những trƣờng hợp do 

Cục trƣởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC21 ban 

hành theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 
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- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có tài liệu 

chứng minh cơ sở đã đƣợc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy trƣớc đó. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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7. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về  

cháy, nổ  

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp 

tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phƣơng tiện 

vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, 

nổ (mẫu PC02); 

 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện; giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng (đối với phƣơng tiện giao thông cơ 

giới đƣờng bộ); giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng (đối với 

phƣơng tiện thủy nội địa); giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng, xi téc chứa 

chất, hàng nguy hiểm theo quy định của các Bộ, ngành (nếu có); hợp đồng vận 

chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ phải tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với 

phƣơng tiện và cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

trƣờng hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân vận chuyển 

chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên lãnh thổ Việt Nam. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển 

chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (mẫu PC02 ban hành theo Thông tƣ số 

66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phƣơng tiện giao 

thông cơ giới phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy và 

các điều kiện an toàn vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ khác. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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8. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối 

với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành  kèm theo 

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và viết phiếu 

hƣớng dẫn ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, 

lễ). 

Trƣờng hợp tiếp nhận hồ sơ qua đƣờng bƣu điện: Cán bộ tiếp nhận lập 

phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy tờ giao nhận với nhân viên bƣu điện. 

Bƣớc 3. Cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy theo thông báo nộp phí của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tƣ (nếu ủy quyền cho một 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo); 

 Dự toán tổng mức đầu tƣ của dự án thiết kế quy hoạch. 

 Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội 

dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy nhƣ sau: 

o Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các 

lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, 

khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cƣ và công trình xung 

quanh; 

o Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thƣớc và tải trọng bảo 
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đảm cho phƣơng tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy; 

o Phải có hệ thống cấp nƣớc chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung 

cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy; 

o Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở 

những nơi cần thiết và phù hợp với quy hoạch để bảo đảm cho các hoạt động 

thƣờng trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dƣỡng phƣơng tiện 

chữa cháy theo quy định của Bộ Công an. 

 Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa 

cháy của chủ đầu tƣ (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có 

văn bản ủy quyền kèm theo); 

 Bản sao văn bản cho phép đầu tƣ của cấp có thẩm quyền; 

 Dự toán tổng mức đầu tƣ dự án, công trình. 

 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu 

cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy nhƣ sau: 

o Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh; 

o Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt 

động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa 

các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác; 

o Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống 

nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tƣ phải bảo đảm 

các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

o Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị 

chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phƣơng tiện 

cứu ngƣời phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn; 

o Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phƣơng tiện chữa cháy cơ 

giới hoạt động phải bảo đảm kích thƣớc và tải trọng; hệ thống cấp nƣớc chữa 

cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy; 

o Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phƣơng tiện chữa cháy khác phải 

bảo đảm số lƣợng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm 

và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. 

 Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của 

chủ đầu tƣ (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy 

quyền kèm theo); 

 Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền; 

 Dự toán tổng mức đầu tƣ dự án, công trình. 
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 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 

công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy nhƣ sau: 

o Địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh; 

o Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt 

động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa 

các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác; 

o Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống 

nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tƣ phải bảo đảm 

các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

o Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị 

chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phƣơng tiện 

cứu ngƣời phải bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn; 

o Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phƣơng tiện chữa cháy cơ 

giới hoạt động phải bảo đảm kích thƣớc và tải trọng; hệ thống cấp nƣớc chữa 

cháy phải bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy; 

o Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phƣơng tiện chữa cháy khác phải 

bảo đảm số lƣợng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm 

và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. 

 Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng, hồ sơ gồm: 

 Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và 

chữa cháy của chủ đầu tƣ (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải 

có văn bản ủy quyền, kèm theo); 

 Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng 

công trình; 

 Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên 

quan đến phòng cháy và chữa cháy nhƣ bậc chịu lửa của công trình, khoảng 

cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hƣớng gió, 

cao độ công trình. 

+ Số lượng: 02 (hai) bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc; 

+ Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 

không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C; 

+ Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm 

việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự 

án, công trình nhóm B và C; 

+ Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc. 
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Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên đƣợc thực hiện 

theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ các dự án, công 

trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, 

ngày 31/7/2014 của Chính phủ nhƣng không thuộc đối tƣợng thực hiện thủ tục 

hành chính tại cấp Trung ƣơng; và những dự án, công trình theo ủy quyền của 

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

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và đóng dấu “ĐÃ THẨM DUYỆT THIẾT 

KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” vào các bản vẽ hoặc văn bản trả lời về 

giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với thiết kế cơ sở, dự án thiết kế quy 

hoạch hoặc văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng công trình. 

- Lệ phí:  

+ Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đƣợc xác 

định theo công thức sau: 

Phí thẩm duyệt = Tổng mức đầu tƣ dự án đƣợc phê duyệt x Mức thu 

Trong đó: 

 Tổng mức đầu tƣ dự án đƣợc phê duyệt không bao gồm chi phí bồi 

thƣờng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cƣ đã đƣợc phê duyệt trong dự 

án. 

 Mức thu đƣợc quy định tại các Biểu mức thu phí I, II kèm theo Thông 

tƣ số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy”. 

+ Trƣờng hợp tổng mức đầu tƣ dự án có giá trị đầu tƣ nằm giữa các 

khoảng giá trị dự án ghi trên Biểu mức thu phí I, II kèm theo Thông tƣ số 

150/2014/TT-BTC thì mức thu phí đƣợc tính theo công thức sau: 

Nit = Nib - { 
Nib - Nia 

x ( Git - Gib ) } 

Gia - Gib 

Trong đó: 

 Nit là phí thẩm duyệt thiết kế của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần 

tính (đơn vị tính: %). 

 Git là quy mô giá trị của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt thiết kế 

(đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt 
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thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Gib là quy mô giá trị cận dƣới quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt 

thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án). 

 Nia là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tƣơng ứng Gia (đơn vị tính: %). 

 Nib là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tƣơng ứng Gib (đơn vị tính: %). 

+ Mức thu phí thẩm duyệt phải nộp đối với một dự án đƣợc xác định theo 

hƣớng dẫn trên có mức tối thiểu là 2.000.000 đồng/dự án và tối đa là 

150.000.000 đồng/dự án. 

+ Đối với trƣờng hợp cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, 

hạng mục công trình thì mức phí thẩm duyệt bằng 40% mức thu phí thẩm duyệt 

lần đầu. 

+ Đối với trƣờng hợp dự án có thay đổi tổng vốn đầu tƣ thì tính phí thẩm 

duyệt đƣợc xác định trên cơ sở phần vốn đầu tƣ bổ sung. 

Thời điểm nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy 

+ Đối với dự án thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1: 500: Thời gian nộp phí từ thời 

điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị thẩm duyệt đến khi cơ quan thẩm duyệt có văn bản 

trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy, theo giấy hẹn. 

+ Đối với hồ sơ thiết kế dự án, công trình: 

 Đối với hồ sơ thiết kế dự án, công trình có 1 bƣớc thiết kế: Ngƣời nộp 

phí phải nộp toàn bộ số phí thẩm duyệt trong thời gian từ thời điểm nộp đủ hồ sơ 

thiết kế đến trƣớc khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy; theo giấy hẹn. 

 Đối với hồ sơ thiết kế có từ 2 bƣớc thiết kế trở lên: Ngƣời nộp phí phải 

nộp 30% số tiền phí thẩm duyệt phải nộp theo quy định, trong thời gian kể từ 

khi nộp đủ hồ sơ thiết kế cơ sở đến trƣớc khi cơ quan thẩm duyệt có văn bản trả 

lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; nộp số 

tiền phí còn lại (70%) trong thời gian kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) đến trƣớc khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, theo giấy hẹn. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ để thẩm 

duyệt PCCC gồm 02 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tƣ, nếu hồ sơ bằng tiếng 

nƣớc ngoài thì có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  
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+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ; 

+ Thông tƣ số 150/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về 

“Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy”. 
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9. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.  

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức nộp văn bản thông báo cho cơ quan Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh đã thẩm duyệt trƣớc đó đến 

kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Trƣờng hợp ủy quyền cho 

một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán 

bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của văn bản thông báo.  

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 3. Tổ chức kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, gồm: 

kiểm tra nghiệm thu hồ sơ và kiểm tra nghiệm thu thực tế theo lịch kiểm tra 

nghiệm thu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp 

tỉnh.  

Bƣớc 4. Sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, 

cá nhân, tổ chức đến nơi nộp văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu để nhận kết quả.   

- Cách thức thực hiện: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại công 

trình và làm thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Cảnh sát phòng 

cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; 

 Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và chữa 

cháy đã lắp đặt trong công trình, phƣơng tiện giao thông cơ giới; 

 Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng 

thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy; 

 Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng 

mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã đƣợc 

thẩm duyệt; 

 Tài liệu, quy trình hƣớng dẫn vận hành, bảo dƣỡng các thiết bị, hệ 

thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phƣơng tiện giao thông cơ giới; 

 Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về 

phòng cháy và chữa cháy. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông 

qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy. 
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- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ các dự án, công 

trình và chủ phƣơng tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an 

toàn phòng cháy và chữa cháy do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, 

thành phố và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công 

an các tỉnh thẩm duyệt. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các văn bản, tài liệu 

trong hồ sơ nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tƣ, chủ phƣơng tiện, nhà thầu, 

đơn vị tƣ vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nƣớc ngoài thì phải dịch ra 

tiếng Việt. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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10. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị 

khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm 

tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3.  

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện: Cá 

nhân, tổ chức làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 

cháy và chữa cháy theo lịch kiểm tra của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn 

luyện và cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:  Cá nhân, tổ chức tham gia 

lớp bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và làm bài kiểm 

tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo kế 

hoạch tổ chức lớp bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 

của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

Bƣớc 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh; và theo kế hoạch tổ chức lớp bồi 

dƣỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện 

 Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;  

 Kế hoạch, chƣơng trình nội dung huấn luyện;  

 Danh sách trích ngang lý lịch của ngƣời đã dự lớp huấn luyện. 

 Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức đƣợc lớp huấn luyện 
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 Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;  

 Danh sách trích ngang lý lịch của ngƣời đăng ký dự lớp huấn luyện. 

 Cá nhân có nhu cầu đƣợc huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn 

luyện (mẫu số PC14 ban hành kèm theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra 

đạt yêu cầu. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Ngƣời có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 

Luật phòng cháy và chữa cháy; 

+ Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội 

phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 

+ Ngƣời làm việc trong môi trƣờng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc 

thƣờng xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

+ Ngƣời chỉ huy tàu thuỷ, tàu hỏa, tàu bay, ngƣời làm việc và phục vụ 

trên phƣơng tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phƣơng tiện 

vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

+ Ngƣời làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phƣơng tiện phòng 

cháy và chữa cháy; 

+ Các cá nhân khác có yêu cầu đƣợc huấn luyện, bồi dƣỡng nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC14 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải đảm bảo đủ 

thời gian tham gia lớp huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  
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+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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11. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy. 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: Đơn đề nghị xin đổi (kèm theo giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cũ). 

+ Số lƣợng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đã đƣợc cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nhƣng giấy chứng 

nhận đã bị rách, cũ nát. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ đổi giấy chứng 

nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy khi bị hỏng và cá nhân 

phải nộp lại giấy chứng nhận cũ đã cấp cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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12. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy 

và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

 Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

 Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.  

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: Đơn đề nghị cấp lại, kèm theo tài liệu chứng minh đã 

đƣợc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy trƣớc 

đó. 

+ Số lƣợng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đã đƣợc cấp giấy 

chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nhƣng bị mất giấy 

chứng nhận. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có tài liệu 

chứng minh đã đƣợc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy trƣớc đó. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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13. Thủ tục: Phê duyệt Phƣơng án chữa cháy của cơ sở 

- Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trƣờng hợp ủy quyền cho một cá nhân, 

đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ;  

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hƣớng dẫn 

ngƣời nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, 

lễ). 

Bƣớc 3. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ 

chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: Gồm 01 văn bản đề nghị phê duyệt phƣơng án chữa cháy 

của cơ sở, kèm theo 02 phƣơng án chữa cháy của cơ sở đã đƣợc ngƣời có trách 

nhiệm tổ chức xây dựng phƣơng án duyệt, ký tên, đóng dấu. 

+ Số lượng: 01 (một) bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Chƣa quy định cụ thể. 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời đứng đầu cơ sở quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phƣơng án chữa cháy của cơ sở 

đã đƣợc phê duyệt. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu phƣơng án chữa cháy của cơ sở (mẫu 

số PC11 ban hành kèm theo Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 
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+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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14. Thủ tục: Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phƣơng tiện giao thông cơ giới có 

yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở 

thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 

ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy 

- Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Đối với cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP và phƣơng tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt 

về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, trƣớc khi đƣa vào hoạt động, 

ngƣời đứng đầu cơ sở, chủ phƣơng tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông 

báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều 

kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.  

Cơ sở, phƣơng tiện giao thông cơ giới thuộc đối tƣợng phải thông báo 

theo quy định khi cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì trƣớc khi đƣa vào 

hoạt động, ngƣời đứng đầu cơ sở, chủ phƣơng tiện giao thông cơ giới phải có 

văn bản thông báo nhƣ lần đầu với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.  
Bƣớc 2. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhận văn bản thông 

báo và vào sổ theo dõi, quản lý. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cảnh sát phòng 

cháy và chữa cháy hoặc qua bƣu điện. 

- Thành phần hồ sơ, số lƣợng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

 Văn bản thông báo về việc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy (mẫu số PC06); 

 Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, Điều 7 và khoản 1, Điều 10 Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP. 

+ Số lƣợng hồ sơ: 01 (một) bộ 

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay khi nhận đƣợc hồ sơ. 

- Đối tƣợng thực hiện: Chủ phƣơng tiện giao thông cơ giới có yêu cầu 

đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và ngƣời đứng đầu cơ sở 

thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 

31/7/2014 của Chính phủ 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở, phƣơng tiện giao 

thông cơ giới đƣợc quản lý về phòng cháy, chữa cháy. 

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo về việc bảo đảm các 

điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06 ban hành kèm theo 
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Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

+ Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ. 
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Phần III 
CÁC BIỂU MẪU LÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÕNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN 
 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Mẫu số PC02 

Ban hành kèm theo Thông tƣ  

số 66/2014/TT-BCA 

ngày 16/12/2014 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ 

 

Kính gửi:…....................................................................... 

 

      Tên chủ phƣơng tiện: ……………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………….. 

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

Quyết định thành lập doanh nghiệp số…........ngày…tháng….năm ....................  

Đăng ký kinh doanh số….....ngày….....tháng…..năm .........................................  

tại..........................................................................................................................  

Số tài khoản…....................................tại ngân hàng ............................................  

Họ tên ngƣời đại diện theo pháp luật: ..................................................................  

Chức danh: ...........................................................................................................    

CMND/Hộ chiếu số:…..................do:……………cấp ngày..../…..../…..... 

Hộ khẩu thƣờng trú ..............................................................................................        

      Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng 

nguy hiểm về cháy, nổ” cho phƣơng tiện…..................BKS/Ký hiệu: .......................  

đƣợc vận chuyển loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ghi tại trang…..... 

 

Tôi cam kết phƣơng tiện vận chuyển này bảo đảm an toàn để tham gia giao thông 

và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển chất, hàng nguy hiểm 

về cháy, nổ.  

        

                ... , ngày… tháng… năm…… 

Ngƣời làm đơn 
                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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DANH MỤC CHẤT, HÀNG  

NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ ĐƢỢC PHÉP VẬN CHUYỂN 

 

 

STT TÊN HÀNG KÝ HIỆU LOẠI GHI CHÖ 
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….… (1) …..… 

……. (2) ..…… 

Số:….…/TB-……. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Mẫu số PC06 
Ban hành kèm theo Thông tƣ  

số 66/2014/TT-BCA 

ngày 16/12/2014 

 

THÔNG BÁO 

Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy  

                                       

 

Kính gửi: ................................................................................................... 

 

        Tôi là: ........................................................................................................................ 

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

 Số CMND/Hộ chiếu: ....................…, ngày cấp: ……… nơi cấp: ........................... 

 Đại diện cho: ………………........………............................................……….…… 

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

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

Cam kết đã bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định 

tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014  

- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở. 

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy 

trong cơ sở. 

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh 

nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều 

kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

- Có lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành đƣợc huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thƣờng trực sẵn sàng chữa cháy đáp 

ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

- Có phƣơng án chữa cháy, thoát nạn đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định tại Điều 21 Nghị định này. 

- Có hệ thống giao thông, cấp nƣớc, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ 

thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy khác, 

phƣơng tiện cứu ngƣời phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số 

lƣợng, chất lƣợng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng 

cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. 

- Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của 

cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

của Bộ Công an. 
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Đối với ………………………………………………..……, có các tài liệu kèm 

theo nhƣ sau:  

- Văn bản thông báo cam kết đảm bảo an toàn PCCC do ngƣời đứng đầu cơ sở 

ký; 

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt về PC&CC; văn bản nghiệm thu về 

PC&CC (nếu có); 

- Bản thống kê các phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy; phƣơng tiện, thiết bị 

cứu ngƣời cơ sở đã trang bị 

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách 

những ngƣời đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy 

- Phƣơng án chữa cháy  

- Bản sao các quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về 

phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của 

cơ sở 

- Quy định về phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ 

sở 

- Các quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với đặc 

điểm và tính chất hoạt động của cơ sở. 

Kể từ ngày ….. tháng .... năm .... ............................................................ chính 

thức đi vào hoạt động. 

Tôi xin cam kết các nội dung nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm tổ chức duy trì 

liên tục các điều kiện trên, thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi 

có liên quan đến các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nếu sai tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật.  

 

 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- ......................; 

- Lƣu:................; 

...., ngày .... tháng ....  năm......                      

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
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 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

     

Mẫu số PC11 

Ban hành kèm theo Thông tƣ  
số 66/2014/TT-BCA 

ngày 16/12/2014 

 

 

 

 

PHƢƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ 
(Lƣu hành nội bộ) 

 
 

 

 

 

Tên cơ sở, thôn, ấp, bản ..:
(1)

 ... 

Địa chỉ: ... 

Điện thoại: … 

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

Điện thoại: ……… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ...., tháng  ...  năm ... 
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SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ 
(2)

 
 

 

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

I. Vị trí địa lý: (3) 

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

.. 

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

.. 

- Phía Đông giáp:…………………......................................................................... 

- Phía Tây giáp:……………………...........................…......................................... 

- Phía Nam 

giáp:……………………........................................................................ 

- Phía Bắc 

giáp:………………………………................................……………..... 

II. Giao thông phục vụ chữa cháy:
 (4) 

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

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

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

III. Nguồn nƣớc chữa cháy: 
(5) 

TT Nguồn nƣớc 

Trữ 

lƣợng (m
3
) 

hoặc lƣu 

lƣợng (l/s) 

Vị trí, khoảng 

cách nguồn nƣớc 

Những điểm cần 

lƣu ý 

I Bên trong:    

     

     

     

II Bên ngoài:    

     
     

     

     

IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: 
(6) 

……………………………………………………………………………………..……

… 

……………………………………………………………………………………..……

… 

………………………………………………………………….………………………

… 

V. Tổ chức lực lƣợng chữa cháy tại ch : 
(7)

 

1. Tổ chức lực lƣợng:   
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……

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

.... 

 

 

 

2. Lực lƣợng thƣờng trực chữa cháy:  

………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………..……

…… 

VI. Phƣơng tiện chữa cháy của cơ sở: 
(8)

   

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

B.  PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT S  T NH HU NG CHÁY   

I. Phƣơng án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:  

 

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:
 (9)

   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

2. Tổ chức triển khai chữa cháy: 
(10)  

………………………….………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………

…… 

3. Sơ đồ triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện chữa cháy: 
(11) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

4. Nhiệm vụ của ngƣời chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lƣợng Cảnh sát phòng 

cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy:
 (12) 

 

……………………………………………………………………………………………

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

II. Phƣơng án xử lý các tình huống cháy đặc trƣng:
 (13) 

  

1. Tình huống 1: 

…………………………………………………………………………………………..…

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

 

2. Tình huống 2: 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 Tình huống 

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

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

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

 

 

C.  BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƢƠNG ÁN CHỮA CHÁY 
(14) 

TT 
Ngày, 

tháng, năm 

Nội dung bổ sung, 

chỉnh lý 

Ngƣời xây 

dựng phƣơng 

án ký 

Ngƣời phê 

duyệt  

phƣơng án ký 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

D.  THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƢƠNG ÁN CHỮA CHÁY 
(15) 

Ngày, 

tháng, năm 

Nội dung, hình 

thức học tập, 

thực tập 

Tình huống 

cháy 

Lực lƣợng, 

phƣơng tiện 

tham gia 

Nhận xét, đánh 

giá kết quả 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………., ngày ……./……/……… 

NGƢỜI PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN 
 

(16) ………………………….. 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 …………., ngày ……./……/……… 

NGƢỜI XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN 
 

(17) ……….……….…………..… 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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HƢỚNG DẪN GHI PHƢƠNG ÁN CHỮA CHÁY 
 

Chú ý: Mẫu phƣơng án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội 

dung cụ thể.   

(1) - Tên của cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phƣơng tiện giao thông 

cơ giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành chính. 

(2) - Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ kích thƣớc, tên gọi, đặc điểm sử 

dụng của các hạng mục, nhà, công trình, đƣờng giao thông, nguồn nƣớc trong cơ sở; 

vị trí và kích thƣớc đƣờng giao thông; vị trí và trữ lƣợng các nguồn nƣớc chữa cháy 

tiếp giáp xung quanh. (Có thể sử dụng khổ giấy lớn hơn A4)  

Đối với cơ sở là nhà cao tầng phải có thêm sơ đồ mặt cắt đứng và mặt bằng tầng điển 

hình.  

(3) - Vị trí địa lý: Ghi sơ lƣợc vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm 

quận, huyện… bao nhiêu km; các công trình, đƣờng phố, sông, hồ…. tiếp giáp theo 

bốn hƣớng Đông, Tây, Nam, Bắc. 

(4) - Giao thông phục vụ chữa cháy: Ghi đặc điểm các tuyến đƣờng chính phục 

vụ công tác chữa cháy. 

(5) - Nguồn nƣớc chữa cháy: Thống kê tất cả các nguồn nƣớc có thể trực tiếp 

phục vụ chữa cháy bên trong cơ sở và tiếp giáp với cơ sở nhƣ: bể, hồ, ao, sông, ngòi, 

kênh, rạch, trụ, bến lấy nƣớc, hố lấy nƣớc…, ghi rõ khả năng lấy nƣớc vào các mùa, 

thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nƣớc ở bên ngoài. 

(6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến 

trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu 

lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu nhƣ tƣờng, 

cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng 

mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc, đặc điểm dây chuyền sản xuất, 

số ngƣời thƣờng xuyên có mặt; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy 

chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lƣợng, khối lƣợng, đặc điểm cháy, 

yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh. 

(7) - Tổ chức lực lƣợng chữa cháy tại ch : Ghi rõ tổ chức (tổ hay đội), ngƣời 

phụ trách, số lƣợng đội viên phòng cháy chữa cháy và số ngƣời đã qua huấn luyện về 

phòng cháy và chữa cháy. Số ngƣời thƣờng trực trong và ngoài giờ làm việc. 

(8) - Phƣơng tiện chữa cháy của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lƣợng, vị trí bố trí 

phƣơng tiện chữa cháy (chỉ thống kê phƣơng tiện chữa cháy đảm bảo chất lƣợng theo quy 

định). 

(9) - Nội dung giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống 

cháy xảy ra ở khu vực dễ dẫn đến cháy lan, tạo thành đám cháy lớn, phát triển phức 

tạp đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều ngƣời, gây thiệt hại nghiêm 

trọng về tài sản, đồng thời gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy mà cần phải 

huy động nhiều ngƣời và phƣơng tiện mới có thể xử lý đƣợc. Cần giả định rõ thời 

điểm xảy ra cháy, nơi xuất phát cháy và chất cháy chủ yếu, nguyên nhân xảy ra cháy, 

thời gian cháy tự do và quy mô, diện tích đám cháy tính đến thời điểm triển khai chữa 

cháy của lực lƣợng tại chỗ; dự kiến xuất hiện những yếu tố gây ảnh hƣởng tác động 

lớn tới việc chữa cháy nhƣ: Nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình…; dự 

kiến vị trí và số lƣợng ngƣời bị kẹt hoặc bị nạn trong khu vực cháy. 

 (10) - Tổ chức triển khai chữa cháy: Ghi rõ nhiệm vụ của ngƣời chỉ huy, của 

từng ngƣời, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai các biện pháp dập 

tắt đám cháy, chống cháy lan, hƣớng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu ngƣời, cứu và di 

tản tài sản; đón tiếp các lực lƣợng đƣợc cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy; 
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đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy khác; bảo vệ hiện 

trƣờng và khắc phục hậu quả vụ cháy. 

(11) - Sơ đồ triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện chữa cháy: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ 

vị trí và kích thƣớc đám cháy ở hạng mục của nhà, công trình hoặc khu vực cụ thể 

trong cơ sở; hƣớng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện để 

dập cháy, chống cháy lan, hƣớng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu ngƣời, di tản tài sản; 

hƣớng tấn công chính… (Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định). 

(12) - Nhiệm vụ của ngƣời chỉ huy chữa cháy tại ch  khi lực lƣợng Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: Ghi rõ những nội dung nhiệm vụ 

mà ngƣời chỉ huy chữa cháy tại chỗ cần phải thực hiện, trong đó chú ý đến việc báo 

cáo tình hình về đám cháy, công tác chữa cháy đang tiến hành và những việc liên quan 

với ngƣời chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi 

ngƣời chỉ huy của lực lƣợng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến đám cháy, nhiệm 

vụ tiếp tục tham gia chữa cháy và bảo đảm các điều kiện cần thiết nếu đám cháy có 

khả năng kéo dài.   

(13) - Phƣơng án xử lý một số tình huống cháy đặc trƣng: Giả định tình huống 

cháy xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ 

khác nhau và việc tổ chức chữa cháy cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ 

tự “Tình huống 1, 2, 3…”; nội dung từng tình huống đƣợc ghi tóm tắt theo thứ tự và 

số lƣợng lực lƣợng, phƣơng tiện của các bộ phận cần huy động và bố trí triển khai làm 

gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của chỉ huy và đội viên ở các bộ 

phận trong cơ sở đƣợc huy động chữa cháy (Cách ghi tƣơng tự nhƣ tình huống cháy 

phức tạp nhất và có sơ đồ chữa cháy kèm theo).   

(14) - Bổ sung, chỉnh lý phƣơng án chữa cháy: Ghi rõ trƣờng hợp thay đổi có 

liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhƣng chƣa đến mức làm thay đổi cơ bản nội 

dung phƣơng án chữa cháy. Trƣờng hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hƣởng đến 

nội dung phƣơng án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định.  

(15) - Theo dõi học và thực tập phƣơng án chữa cháy: Ghi rõ việc đã tổ chức 

học và thực tập các tình huống cháy trong phƣơng án, có sơ đồ bố trí lực lƣợng, 

phƣơng tiện đã thực tập và đính kèm vào phƣơng án chữa cháy này. 

(16) - Chức danh ngƣời phê duyệt phƣơng án chữa cháy. 

(17) - Chức danh ngƣời có trách nhiệm xây dựng phƣơng án chữa cháy, đối với 

phƣơng án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa 

cháy thì ngƣời đứng đầu cơ sở ký tên, đóng dấu. 
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KÝ HIỆU DÙNG TRONG SƠ ĐỒ PHƢƠNG ÁN CHỮA CHÁY 
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 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

 

Mẫu số PC14 

Ban hành kèm theo Thông tƣ  

số 66/2014/TT-BCA 

ngày 16/12/2014 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 
 

 

 (Huấn luyện lần đầu:   Cấp lại:  ) 
 

 

Kính gửi:…………..…………… (1)…………………..……………..  

 

  

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

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

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

Nơi cấp:  ............................................................................................................ 

Nghề Nghiệp: ………….................................................................................... 

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

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

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do 

quý cơ quan tổ chức. 

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

                                                                           .........., ngày...... tháng......  năm......                                              

                                                                        Ngƣời đăng ký 

                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
Chi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện. 
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 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Mẫu số PC17 

Ban hành kèm theo Thông tƣ  

số 66/2014/TT-BCA 
ngày 16/12/2014 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy  

 

 Kính gửi:............................................................................................. 
 

Tên tổ chức/cá nhân: ................................................................................................  

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

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

Đăng ký kinh doanh số......  ngày...... tháng...... năm......... tại .................................  

Họ tên ngƣời đại diện theo pháp luật:........................................................................... 

Chức danh:................................................................................................................. 

Số CMND/Hộ chiếu số:..................................................... cấp ngày....../....../.......... 

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phƣơng 

tiện phòng cháy và chữa cháy’’ cho phƣơng tiện/lô phƣơng tiện ghi tại bảng thống kê 

kèm theo./. 

        

                     ................, ngày....... tháng....... năm........ 

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
Ghi chú: (1) Chức danh của người làm đơn. 
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 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Mẫu số PC21 

Ban hành kèm theo Thông tƣ  

số 66/2014/TT-BCA 

ngày 16/12/2014 
 

 

 

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

 

                             Kính gửi………………………………………………… 

 

Tôi là:……………………………………………………………… 

Chức vụ :…………………………………………………………… 

CMND/Hộ chiếu số :…………………………do:……………cấp ngày…/…/…. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: ..................................................................................... 

là đại diện cho …………………………………………………………........….....……. 

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

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

Quyết định thành lập doanh nghiệp số:……………  ngày ……tháng……năm…. 

Đăng ký kinh doanh số:………….. ngày … tháng …năm ……, tại …………………. 

Số tài khoản:………………………………..tại ngân hàng……………………………. 

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp/cấp lại/đổi "Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy" cho:…………………………………………. 

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

Để :………………………………(1)………………………………………................... 

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện theo quy định 

nhƣ đã đƣợc 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 đƣợc xác nhận. 

                   

                    ............, ngày....... tháng....... năm..... 

  
............ (2) ............ 

     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
Ghi chú: (1)Ghi lĩnh vực hoạt động (Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định...) ; (2) Chức danh của người làm đơn. 
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 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mẫu số PC23 

Ban hành kèm theo Thông tƣ  

số 66/2014/TT-BCA 

ngày 16/12/2014 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP/CẤP LẠI/ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƢ VẤN 

VỀ PHÕNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

 

 

  Kính gửi: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

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

2. Sinh ngày ………… tháng …………năm ………… 

3. Nơi sinh:……………………………………………………………………………… 

4. Quốc tịch:……………………………………………. 

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

nơi cấp:……………. 

6. Địa chỉ thƣờng trú:…………………………………………………………………… 

7. Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………… 

 - Văn bằng, chứng chỉ đã đƣợc cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):……………. 

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: 

- Thời gian đã tham gia hoạt động về phòng cháy và chữa cháy:……………… 

- Số lƣợng công trình đã tham gia thiết kế hoặc thi công về phòng cháy và chữa 

cháy:……………… 

Đề nghị đƣợc cấp/cấp lại/đổi chứng chỉ hành nghề tƣ vấn về phòng cháy và 

chữa cháy. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung đơn này và cam kết hành nghề tƣ vấn về 

phòng cháy và chữa cháy theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ đƣợc cấp và tuân thủ 

các quy định của pháp luật có liên quan. 

                     ..., ngày ... tháng ... năm ... 

                                                                        Ngƣời làm đơn 

         (Ký và ghi rõ họ, tên) 
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BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TRONG HOẠT ĐỘNG PHÕNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
 

 

 

 

1. Họ và tên (chữ in hoa): 

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

 

STT Thời gian hoạt 

động chuyên môn 

về phòng cháy và 

chữa cháy 

(từ tháng, năm, 

…. đến tháng 

năm…) 

Hoạt động 

phòng cháy 

và chữa 

cháy trong 

cơ quan, tổ 

chức nào? 

Nội dung hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy (thiết kế, 

kiểm định kỹ thuật, thẩm định, 

sản xuất, lắp ráp phƣơng tiện, 

thiết bị phòng cháy và chữa 

cháy hoặc giám sát phòng cháy 

và chữa cháy) tại công trình 

nào? Chủ trì hay tham gia?
 

Tên cơ 

quan Chủ 

đầu tƣ, địa 

điểm xây 

dựng 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

 

 Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

 

      

Xác nhận của cơ quan,  

tổ chức quản lý trực tiếp  

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

Ngƣời làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 


