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Cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực

Phòng cháy, chữa cháy

Cơ quan
thực hiện

Đội Cảnh sát PCCC và CNCN– Công an huyện Čư M’gar.

Cách
thức
thực hiện
Đối
tượng
thực hiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả –
UBND huyện Čư M'gar. Địa chỉ: số 02 Trần Hưng Đạo, thị trấn Quảng Phú, huyện
Čư M'gar, Đắk Lắk.

Cá nhân
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, địa chỉ: Số 146, Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú,
Huyện Čư M’gar, Tỉnh Đắk Lắk. Trường 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 người nộp hồ
sơ (Mẫu số PC03)
Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ
sơ bổ sung hoàn chỉnh (Mẫu số PC04)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
Lễ, Tết)

Trình tự
thực hiện

- Bước 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.

Thời hạn
giải
quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp không cấp đổi
Chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Phí
Lệ Phí

Thành
phần hồ
sơ

Không
Không
- Văn bản đề nghị cấp lại Chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC24 ban hành kèm
theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
- GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC đã được cấp trước đó.

Số lượng
bộ hồ sơ
Yêu cầu
- điều
kiện

01 bộ
Cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nhưng giấy chứng nhận đã bị hư
hỏng.
- Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam về PCCC;
- Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2001;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
PCCC;
- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính
phủ;
- Văn bản số 2835/BCA-C07 ngày 09/11/2018 của Bộ Công an về hướng dẫn phân
cấp một số vấn đề trong công tác PCCC và CNCH;

Căn cứ
pháp lý

- Văn bản số 356/BCA-C07 ngày 12/02/2019 của Bộ Công an về việc tổ chức thực
hiện một số quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Mẫu Văn bản đề
nghị cấp đổi - cấp lại chứng nhận huấn luyện (PC24).doc
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File mẫu:
• Văn bản đề nghị cấp lại Chứng nhận huấn luyện (Mẫu số PC24 ban hành
kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).
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Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

