
 

Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật, Thiết bị 
An toàn, Bảo vệ, PCCC lần thứ 9 tại Việt Nam 

21 – 24/09/2016 | Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

 
Chào mừng 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (04/10/1961 – 04/10/2016) 

15 năm ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 – 04/10/2016) 

 

THÔNG TIN CHUNG 

GENERAL INFORMATION - Download 
 

Thời gian  21 – 24/09/2016 

Địa điểm Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. 

Thời gian chuyển hàng vào, trang trí, trưng bày: Ngày 17 – 19/09:  08:00 – 20:00 

Ngày 20/09:   08:00 – 22:00 

Giờ mở cửa: Lễ Khai mạc Triển lãm   Ngày 21/9  09:00 – 10:00  

 Cho nhà Triến lãm    Ngày 21/09:   08:00 – 18:00 

 Ngày 22 – 24/09: 08:30 – 18:00 

 Cho khách tham quan:    Ngày 21 – 23/09:  09:00 – 17:30 

Ngày 24/09:   09:00 – 12:00 

Thời gian tháo dỡ, chuyển hàng ra :   

Nhà A Từ 13:00 ngày 24/9 đến chậm nhất 12:00 trưa ngày 25/9/2016  

Nhà B, C Từ 13:00 ngày 24/9 đến chậm nhất 6:00 sáng ngày 25/9/2016 

Chỉ đạo Bộ Công an. 

Chủ trì Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Tổ chức Cục Quản lý Công nghiệp An ninh & Doanh nghiệp 

Công ty CP Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR.  

Messe Frankfurt New Era Busniess Media Ltd. 

Ủng hộ & Bảo trợ  

Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương; Bộ kế hoạch& Đầu tư;Bộ Khoa học & 

Công nghệ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ tài 

chính; Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI);UBND TP. Hà Nội; Tổng cục 

Hậu cần kỹ thuật – Bộ Công an; Cảnh sát PCCC các địa phương; Hiệp hội Thiết bị An 

ninh Châu Á – Chi hội Việt Nam(APSA Việt Nam); Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước 

ngoài - VAFIE; Hiệp hội Ngân hàng; Hiệp hội PCCC Đài Loan; Hiệp hội Thương nhân Đài 

Loan tại Việt Nam; Hiệp hội kiểm định phương tiện PCCC Châu Á (AFIC); Viện PCCC 

Hàn Quốc (KFI); Tập đoàn UL Hoa Kỳ; Cục phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) và các 

Bộ ngành, tổ chức, hiệp hội hữu quan… 

Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động 

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật 

(Bộ Công an); Trường Đại học PCCC; Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội; Cảnh sát PCCC TP. Hồ 

Chí Minh; Hiệp hội Thiết bị An ninh Châu Á – Chi hội Việt Nam; Hiệp hội PCCC Đài Loan; 

Tập đoàn UL Hoa Kỳ;Honeywell; Western Digital (WD); Cảnh sát PCCC một số Tỉnh 

thành phố trực thuộc Trung ương… 

Đối tác Quốc tế     

 AFIC, KFI, SCDF, NFPA, Tập đoàn UL Hoa Kỳ… 

Ủng hộ truyền thông  

Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; Tạp chí CAND; 

Tạp chí PCCC; Tạp chí Cảnh sát nhân dân; Báo CAND; Báo Nhân dân; Báo An ninh thủ 

đô; Báo Đầu tư; Thời báo Kinh tế Việt Nam; Tạp chí Xây dựng; Truyền hình VTV; ANTV; 

VTC; TTXVN… 

Thông tin chính thức   a & s Vietnam 

https://drive.google.com/file/d/0B65AY1TB_LBCTnQwN1BNd3c0MWs/view?usp=sharing


Đồng hành cùng sự kiện a & s Vietnam, VANTECH, HIKVISION,Nam Sơn, Nước khoángVITAL … 

Quy mô 7.000 m2 | 450 gian hàng | 250 đơn vị | 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. 

Các quốc gia và vùng lãnh thổ, Khu gian hàng quốc gia 

Anh, Áo, Ấn Độ, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Khu gian hàng của Tập đoàn UL, Hồng 
Kông, Indonesia, Italia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung 
Quốc,  Đài Loan, Việt Nam,… 

Ngành hàng / Khu trưng bày 

1. An ninh, An toàn, Thiết bị giám sát, Bảo vệ - Secutech Vietnam: Nhà A 
Thiết bị giám sát: Camera giám sát, Đầu ghi hình, Linh phụ kiện Camera, Định vị xe ô tô, Thiết bị theo 
dõi hành lý.. 
Thiết bị an ninh: Báo động đột nhập, Báo động bằng giọng nói, Hệ thống an ninh cho bãi gửi xe giao 
thông, Hệ thống quản lý xếp hàng… 
Thiết bị kiểm soát ra vào: Kiểm soát ra vào, Hệ thống khóa cửa, Khóa từ an ninh, cảm biến cho cửa, 
Thiết bị nhận dạng vân tay... 
Viễn thông: Bộ đàm, Hệ thống lên hệ nội bộ không dây,… 
Nhà thông minh: Cửa thông minh nhận diện khuôn mặt, Hệ thống giám sát theo dõi,… 
Máy in thẻ, Máy chấm công: Thẻ chấm công, thẻ ra vào, thẻ điện tử, máy chấm công vân tay, chấm 
công giọng nói, khuôn mặt… 

 Thương hiệu Quốc tế:Advantech, Bosch, Comnet, Dmax, Gunnebo, IDTEK, Marc. Corp., Mobotix, 
Optex, Panasonic, WD,… 

 Nhà sản xuất Châu Á:Dahua, Hikvision, Lilin, Quantum, ZK Teco,... 
 Nhà sản xuất, cung cấp Việt Nam, tại Việt Nam:Astec, Benco, Futech, HDTek, Nam Sơn, Nhà An 

Toàn, Phúc Bình, Silversea, Techcard, Techpro, Vantech,... 

2. Phòng Cháy Chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - Fire Safety & Rescue: Nhà B, C, A và ngoài trời 
sảnh chính Nhà B 
Phương tiện chữa cháy: Xe chữa cháy, robot chữa cháy, thang chữa cháy... 
Phòng cháy chữa cháy chủ động: Bình chữa cháy, Van chữa cháy,  Vòi chữa cháy, Hệ thống chữa cháy, 
Đầu báo khói, Đầu báo nhiệt, Báo động âm thanh, Bơm chữa cháy, Phát hiện khí gas, Tủ báo cháy,  
Chuông báo cháy, Ống chữa cháy, Tủ chữa cháy, Thiết bị chỉ dẫn thoát nạn... 
Phòng cháy chữa cháy bị động: Sơn chống cháy, Thiết bị hút khói, Thiết bị thử lửa... 
Thiết bị cứu hộ phòng chống thiên tai: Cano, xuồng cứu hộ, Hệ thống lặn, Phao cứu sinh, Kính thủy lực... 
Vệ sinh môi trường và An toàn công nghiệp: Mặt nạ chống khí, Quần áo, mũ, giầy, găng tay, tất... giải 
pháp an toàn lao động 
Kiểm định tư vấn & thi công lắp đặt: Kiểm định chất lượng sản phẩm, Dịch vụ Chứng chỉ SP, Huấn luyện 
& Dịch vụ PCCC, Thi công lăp đặt... 

 Thương hiệu Quốc tế: Ansell Vina, Ayvaz, Aurora, Bosch, Cosem, Draeger, Everdigm, Honeywell, 
KFI, Nittan, Oshkosh, Prequentis, UL…. 

 Nhà sản xuất Châu Á: Chang Sung, Hochiki, JV Special, Tomoken, Takumi Safety, Tohatsu, Yamato 
Protec,… 

 Nhà sản xuất, cung cấp Việt Nam, tại Việt Nam: An Phú, Bình An, BVND, CBID, Đức Dương, 
Hanoi Fire, Hoàng Việt An, Kova, KPS, KTN, Mecta, Phú Thành, Phương Nam, Tân Viễn Cảnh, Thăng 
Long, Thiên Ngân, Việt Nhật, Vietsafe, VT Plus,.... 

3. Điện, Tự động hóa, An toàn cuộc sống – E&A Vietnam: Nhà A 
Dây cáp điện: Dây cáp điện hạ thế, dây cáp điện lõi đơn, cáp tín hiệu, cáp điều khiển, cáp chống cháy... 
Thiết bị điện: Ổn áp, Tủ điện, Bộ lưu điện, Bảng điện, thiết bị điện hạ thế, trung thế, Relay bảo vệ điện 
áp, Công tắc, ổ cắm... 
Vật liệu cách điện: Sơn cách điện,thảm cách điện, sứ cách điện, thiết bị điện chống cháy nổ... 
Tự động hóa: Trạm biến thế, Hạ thế, Biến tần, Biến áp, Máy điều áp dưới tải, Tủ & bảng điện phát hiện 
cháy, Bộ điều khiển nhiệt độ, bộ đo, bộ đếm, Cảm biến quang, cảm biến tiệm cận, màn hình đồ họa… 
Chiếu sáng: Đèn chiếu sáng đô thị, Đèn hộp, Thiết bị chiếu sáng... 

 Nhà sản xuất, cung cấp Việt Nam, tại Việt Nam: LIOA, Trần Phú,Cadivi… 
 Thương hiệu Châu Á: LS Industrial Systems,  Sino, Abb, Teco, Chint,…  
 Thương hiệu Châu Âu: Evertop, Raychem RPG (TE), Thomas&Betts, Panduit, Nichifu, CMP, 

HellermannTyton, Giantlok, Infosec… 

4. Tự hào truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC: 55 năm trưởng thành và phát triển: Nhà B, 
ngoài trời - sảnh chính Nhà B 
Khu gian hàng cục Cảnh sát PCCC &CNCH, Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội, Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh, Trường 
Đại học PCCC với các tư liệu, hình ảnh truyền thống, phương tiện, trang thiết bị PCCC & CNCH tiên tiến, hiện đại. 



5. Công nghệ, Kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ: Nhà C/A 

Khu gian hàng của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật - Bộ Công an: Cục Quản lý Công nghiệp An ninh và 

Doanh nghiệp; Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ. 

6. Khu tuyên truyền / Truyền thông, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng PCCC & CNCH: Ngoài 

trời - sảnh chính trước Nhà B 

Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Trường Đại học PCCC, Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn và trải nghiệm kỹ năng thoát nạn từ trên cao, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và thực hành, 

trải nghiệm các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nói chung và kỹ năng xử lý sự cố trên phương 

tiện giao thông cơ giới… phục vụ người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và khách đến 

thăm quan Triển lãm. 

7. Tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn pháp luật; kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa Cục cảnh 

sát PCCC & CNCH với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế 

Cùng với sự tham gia, phối hợp của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật - Bộ Công an: Cục Quản lý Công 

nghiệp An ninh và Doanh nghiệp; Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ; Hiệp hội Thiết bị An 

ninh Châu Á – Chi hội Việt Nam (APSA Việt Nam). 

 

Ngày Giờ Hoạt động chính Địa điểm 
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08:30–09:00 

Múa rồng lân chào mừng 
Tiền sảnh 

Phòng VIP 

Hội trường lớn Nhà B Ca múa nhạc chào mừng 

Đón tiếp quan khách, đại biểu 

08:30–09:00 

Thực hành chữa cháy - dập tắt đám cháy 

Trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp 

cứu ban đầu, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Khu trưng bày phương tiện,  
thiết bị PCCC & CNCH  

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 
năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

09:00–10:00 Lễ Khai mạc Triển lãm Hội trường lớn – Nhà B 

10:15–11:00 

Thực hành chữa cháy - dập tắt đám cháy. 

Trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp 

cứu ban đầu, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Khu trưng bày phương tiện,  
thiết bị PCCC & CNCH  

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 
năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

10:30–11:00 
Trao đổi cung cấp thông tin Triển lãm;  

Phỏng vấn lãnh đạo, doanh nghiệp 

Khu gian hàng Cục cảnh sát 
PCCC & CNCH – Nhà B 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 
năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B  

Khu trưng bày của Doanh nghiệp  

13:00–17:15 

Hội thảo tọa đàm Quốc tế 

“An toàn PCCC nhà cao tầng và Khu Công nghiệp” 

Xu hướng toàn cầu, chia sẻ kinh nghiệmPCCC & CNCH 

Quy mô: 500 đại biểu đến từ 18 Quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Thành phần: Lãnh đạo đại diện các Bộ ngành: Công an, 

Quốc phòng, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công 

Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thông tin và Truyền 

thông, VCCI, Một số tổ chức Quốc tế về PCCC AFIC, KFI, 

SCDF, NFPA, Tập đoàn UL Hoa Kỳ, Singapore, Hiệp hội 

PCCC Đài Loan, Lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam, Ban 

quản lý các Khu Công nghiệp, Hiệp hội ngành hàng, các Nhà 

triển lãm, giới thông tấn báo chí…  

Hội trường lớn – Nhà B 



 

 

 

 

 

 

14:00–17:00 

Hội thảo chuyên đề PCCC của Hàn Quốc 

Thành phần: KFI và doanh nghiệp Hàn Quốc; Ban ngành, 

doanh nghiệp Việt Nam. 

Phòng Hội thảo tầng 1  

Nhà B 

15:30–16:30 

Thực hành chữa cháy - dập tắt đám cháy 

Trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp 

cứu ban đầu, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.. 

Khu trưng bày phương tiện,  

thiết bị PCCC & CNCH 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 
năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

16:30–16:45 
Tặng quà cho khách tham dự các hoạt động trải nghiệm 

Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng” 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

18:00–20:30 

Gala Dinner chào mừng Triển lãm 

Trao Kỷ niệm chương, Chứng nhận của Cục cảnh sát PCCC & 

CNCH - Bộ Công antri ân những đóng góp của một số tổ chức 

Quốc tế với sự kiện 

Thành phần: Lãnh đạo/ Đại diện Bộ Công an, Các ban ngành, 

Hiệp hội ngành hàng, tổ chức Quốc tế, các nhà Triển lãm 

Phòng tiệc tầng 2 – Nhà B 
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09:30–12:00 

Hội thảo chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp về lĩnh 

vực PCCC” 

Thành phần: Lãnh đạo/ Đại diện Cục Cảnh sát PCCC & 

CNCH, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Trung tâm công nghệ sức 

khỏe và An toàn (Sahtech), UL, Hiệp Hội PCCC Đài Loan, Các 

ban ngành, Hiệp hội ngành hàng, giới chuyên môn, các nhà 

doanh nghiệp Việt Nam, Quốc tế… 

Hội trường tầng 2 – Nhà B 

09:30–17:00 

Giao thương B2B giữa Viện PCCC Hàn Quốc (KFI), doanh 

nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt Nam. 

Thành phần: KFI và doanh nghiệp Hàn Quốc; Ban ngành, 

doanh nghiệp Việt Nam. 

Phòng Hội thảo tầng 1  

Nhà B 

10:00–11:00 

Thực hành chữa cháy - dập tắt đám cháy 

Trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp 

cứu ban đầu, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Khu trưng bày phương tiện,  

thiết bị PCCC & CNCH 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

13:30–17:00 

Diễn đàn An ninh Kỹ thuật số toàn cầu – GDSF Vietnam 

“Xu hướng thiết lập giải pháp cho thế giới an ninh sắp tới” 

Thành phần: Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (Cục Quản lý Công 

nghiệp An ninh và Doanh nghiệp); Hiệp hội Thiết bị An ninh 

Châu Á – Chi hội Việt Nam (APSA Việt Nam), Tập đoàn 

BOSCH, Phúc Bình, WD, Các ban ngành, giới chuyên môn, 

các nhà doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế. 

Hội trường tầng 2 – Nhà B 

14:00–17:00 
Lãnh đạo/ Đại diện một số tổ chức Quốc tế & Doanh nghiệp 

chào hỏi, làm việc với lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC & CNCH 

Phòng VIP Triển lãm,  

Phòng khách 

15:30–16:30 

Thực hành chữa cháy - dập tắt đám cháy 

Trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp 

cứu ban đầu, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Khu trưng bày phương tiện,  

thiết bị PCCC & CNCH 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

16:30–16:45 
Tặng quà cho khách tham dự các hoạt động trải nghiệm 

Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng” 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 
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09:30–12:00 

Hội thảo chuyên ngành Điện – Tự động hóa – Cuộc sống 

tiện ích 

Thành phần: Hội tự động hóa Việt Nam, Đại Học Bách Khoa 

Hà Nội, giới chuyên môn, doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế 

Hội trường tầng 2 – Nhà B 

09:30–17:00 
Trao Kỷ niệm chương, Chứng nhận của Cục Cảnh sát PCCC 

& CNCH - Bộ Công an, Ban tổ chức Triển lãmtri ân những 

đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp với Triển lãm 

Tại gian hàng triển lãm 

10:00–11:00 

Thực hành chữa cháy - dập tắt đám cháy 

Trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp 

cứu ban đầu, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Khu trưng bày phương tiện,  

thiết bị PCCC & CNCH 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

10:00–11:15 
Tặng quà cho khách tham dự các hoạt động trải nghiệm 

Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng” 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

15:30–16:30 

Thực hành chữa cháy - dập tắt đám cháy 

Trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp 

cứu ban đầu, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Khu trưng bày phương tiện,  

thiết bị PCCC & CNCH 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

16:30–16:45 
Tặng quà cho khách tham dự các hoạt động trải nghiệm 

Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng” 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 
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10:00–11:00 

Thực hành chữa cháy - dập tắt đám cháy 

Trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp 

cứu ban đầu, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Khu trưng bày phương tiện,  

thiết bị PCCC & CNCH 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

11:00–11:15 
Tặng quà cho khách tham dự các hoạt động trải nghiệm 

Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng” 

Khu trải nghiệm, thực hành kỹ 

năng PCCC & CNCH - Sân 

trước Nhà B 

12:00 Bế mạc Triển lãm  

 

Cuộc sống tiện ích,  An toàn hơn. 

Nơi tiếp cận xu hướng mới - Ứng dụng mới - Chia sẻ kinh nghiệm - Hợp tác quốc tế 

Nơi gặp gỡ những thương hiệu, nhà sản xuất hàng đầu thế giới 

Nơi gặp gỡ những thương hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam 

Sự kiện diễn ra đồng thời 

Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy,  
cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh,an toàn, bảo vệ  

- Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2016, Triển lãm E&A VIETNAM 2016 
 

Thông tin chi tiết được cập nhật tại website: 
www.firesafetyvietnam.vn      www.secutechvietnam.comw      ww.vietfair.vn 

 

  

Ban tổ chức 
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