
 
    

    
     

    

    
   

          
         
          
       

           
          
           
    

      

             
            

            
    

          
          
   

         
       

          
        
     

     
 

     

GỠ BỎ RÀO CẢN BẰNG 
VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT 

Sau khi sửa đổi luật, chủ sở hữu của thiết bị di động sẽ 
không có nghĩa vụ theo luật định là luôn giữ cho thiết bị 
hoạt động hiệu quả và phải được RFSIC kiểm tra thiết bị ít 
nhất 12 tháng một lần. 

Miễn trừ này không áp dụng cho: 

Thiết bị di động được lắp đặt theo Quy tắc Thực 
hành về Lắp đặt và Sử dụng Thiết bị Dịch vụ 
Cứu hỏa Tối thiểu 

Các cơ sở được yêu cầu phải có giấy phép 
hoặc đăng ký theo các luật khác nhau 

Thiết bị di động được lắp đặt tự nguyện tại khu 
vực chung của tòa nhà, chẳng hạn như hành 
lang chung, sảnh, cầu thang, v.v. 

CƠ CHẾ PHÊ DUYỆT THIẾT BỊ 
DI DỘNG 

Thiết bị di động là bất kỳ thiết bị chữa cháy nào được sản xuất, sử 
dụng hoặc thiết kế để sử dụng như một thiết bị độc lập nhằm mục 
đích dập tắt, tấn công, ngăn chặn hoặc hạn chế đám cháy. 

Để bảo vệ hiệu suất và sự an toàn của thiết bị, tất cả các thiết bị di 
động phải được Giám đốc Sở Dịch vụ Cứu hỏa phê duyệt trước khi 
bán hoặc cung cấp tại Hồng Kông. 

Danh sách các thiết bị di động đã được phê duyệt sẽ được Giám 
đốc lưu giữ và công bố trên Công báo của chính phủ ít nhất một lần 
mỗi năm để người dân tham khảo. 

KIỂM TRA THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

Để đảm bảo thiết bị di động hoạt động hiệu quả, 
FSD khuyến khích chủ sở các hữu thiết bị di 
động được lắp đặt tại các cơ sở trong nhà tiến 
hành tự kiểm tra thiết bị thường xuyên. 

Nếu bình chữa cháy bị rỉ sét, rò rỉ hoặc hư hỏng, 
hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và sắp xếp một 
cuộc kiểm tra chi tiết bởi nhà thầu lắp đặt dịch vụ 
chữa cháy đã đăng ký. 

THÚC ĐẨY RỘNG RÃI HƠN 
VIỆC SỬ DỤNG TỰ NGUYỆN 
CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG TẠI 

CÁC CƠ SỞ TRONG NHÀ 

Sở Dịch Vụ Cứu Hỏa Hồng Kông 



THÚC ĐẨY RỘNG 
SỬ DỤNG TỰ NGUYỆN 

THIẾT BỊ DI ĐỘNG 
SỞ TRONG 

     
    

      
  

           
          

            
            

           

          
            
           
       

 

    
    

     

           
             

             
       

             
   

 

             

             
             

           
             

             
            

            
             

             
    

         
          

            
            

             
            
            

          
            

      

Thúc đẩy việc Sử dụng Rộng rãi hơn các Đầu Báo cháy Độc lập 

Quy định về Dịch vụ Cứu hỏa (Lắp đặt và Sử dụng Thiết bị) 
đã được sửa đổi vào năm 2021 để có hiệu lực rằng chủ sở 
hữu/người cư ngụ của bất kỳ tòa nhà/cơ sở nào sẽ không 
bắt buộc phải thuê các nhà thầu lắp đặt dịch vụ cứu hỏa đã 
đăng ký để lắp đặt, bảo trì, kiểm tra hoặc sửa chữa bất kỳ 
Đầu Báo cháy Độc lập nào vốn được lắp đặt một cách tự 
nguyện. 

Bên cạnh đó, chủ sở hữu của những thiết bị đó cũng sẽ 
được miễn nghĩa vụ theo luật định là luôn giữ cho thiết bị đó 
hoạt động hiệu quả và để RFSIC kiểm tra thiết bị ít nhất một 
lần trong mỗi 12 tháng. 

Thúc đẩy việc Sử 
dụng Rộng rãi hơn 
các Đầu Báo cháy 

Độc lập 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY ĐƯỢC NHẮM ĐẾN 
CHO CÁC CƠ SỞ TRONG NHÀ 

FSD nhận thấy rằng cần phải hình thành nhiều biện pháp phòng 
cháy chữa cháy có mục tiêu hơn để tạo điều kiện cho người dân 
ứng phó với đám cháy bằng cách sử dụng “Ba Kỹ năng Cơ bản 
để Chuẩn bị cho Trường hợp Khẩn cấp”. 

FSD đã giáo dục người dân cách vận hành FSI/E, 
bao gồm cả thiết bị di động, trong điều kiện an 
toàn. 

Chủ sở hữu thiết bị di động được yêu cầu tuân thủ các 
nghĩa vụ theo luật định theo Quy định của Sở Dịch vụ Cứu 
hỏa (Lắp đặt và Sử dụng Thiết bị) và chịu chi phí liên quan 
trong việc mời nhà thầu lắp đặt các dịch vụ cứu hỏa đã 
Đăng ký thực hiện các yêu cầu theo luật định. Về vấn đề 
này, FSD có kế hoạch khuyến khích việc sử dụng tự 
nguyện các thiết di động đã được phê duyệt tại các cơ sở 
trong nhà bằng cách sửa đổi luật. 

RÃI HƠN VIỆC 
CÁC 

TẠI CÁC CƠ 
NHÀ 

Các thiết bị di động, chẳng hạn như bình chữa cháy và 
chăn chữa cháy có hiệu quả trong việc dập lửa trong 
giai đoạn mới bắt đầu và đối với người dân việc giữ thiết 
bị di động đã được phê duyệt tại các cơ sở trong nhà 
của họ là biện pháp an toàn và thận trọng cần có 

Việc khuyến khích người dân sử dụng rộng rãi hơn các 
thiết bị di động một cách tự nguyện tại các cơ sở trong 
nhà có thể mở rộng phạm vi phòng cháy chữa cháy đến 
nhà của người dân một cách hiệu quả.

消防處計劃透過修訂法例， 
õ勵市⺠⾃願在住⽤處所 

Cứu Hỏa tại
使⽤⼿提滅⽕設備。Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Sở Dịch Vụ 

Email：domestic_portable_e@hkfsd.gov.hk 

Sở Dịch Vụ Cứu Hỏa 
Hồng Kông (FSD) 


