
STT
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, 

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
ĐƠN VỊ TÍNH

NĂM 

2013

NĂM 

2014

NĂM 

2015

NĂM 

2016

NĂM 

2017

NĂM 

2018

NĂM 

2019

NĂM 

2020

NĂM 

2021

NĂM 

2022

TỔNG 

CỘNG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

I TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ, SỰ CỐ, TAI NẠN

1 Tình hình cháy

1.1 Tổng số vụ, trong đó: Vụ

- Số vụ cháy nhà dân Vụ

- Số vụ cháy nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh Vụ

- Số vụ cháy phương tiện giao thông Vụ

- Số vụ cháy cơ sở …. Vụ

- Số vụ cháy cơ sở …. Vụ

- Số vụ cháy rừng Vụ

1.2
Số vụ cháy công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu 

về PCCC
Vụ

1.3 Địa bàn xảy cháy

- Thành thị Vụ

- Nông thôn Vụ

1.4 Thành phần kinh tế xảy cháy

- Nhà nước Vụ

- Tập thể Vụ

- Tư nhân Vụ

- 100% vốn đầu tư nước ngoài Vụ

- Liên doanh với nước ngoài Vụ

1.5 Thiệt hại

- Người chết Người

- Người bị thương Người

- Tài sản Triệu đồng

1.6 Nguyên nhân vụ cháy

a) Sơ suất:

- Hút thuốc Vụ

- Thắp hương Vụ

- Đun nấu Vụ

BIỂU MẪU

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU 22 NĂM THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ 10 NĂM THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PCCC VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TRONG LĨNH VỰC CỨU NẠN, CỨU HỘ
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- Sử dụng lửa khác Vụ

- Sử dụng thiết bị điện Vụ

- Sử dụng xăng dầu Vụ

- Sử dụng khí đốt Vụ

- Sử dụng hoá chất Vụ

- Sơ suất khác Vụ

b) Vi phạm quy định về PCCC Vụ

c) Sự cố hệ thống, thiết bị

- Điện Vụ

- Xăng dầu Vụ

- Dầu khí Vụ

- Khí đốt Vụ

- Khác Vụ

d) Đốt do

- Bệnh lý Vụ

- Phá hoại Vụ

- Tự thiêu Vụ

- Tư thù Vụ

- Vụ lợi Vụ

- Che dấu hành vi phạm tội Vụ

- Lý do khác Vụ

đ) Trẻ em nghịch lửa Vụ

e) Tai nạn giao thông Vụ

g) Tự cháy Vụ

h) Sét đánh Vụ

i) Đang điều tra Vụ

k) Chưa rõ nguyên nhân Vụ

2 Tình hình nổ

- Số vụ Vụ

- Số người chết Người

- Số người bị thương Người

- Thiệt hại về tài sản Triệu đồng

3 Tình hình sự cố, tai nạn

a) Tổng số vụ sự cố, tai nạn do lực lượng PCCC tổ chức thực hiện Vụ

b) Loại hình cứu nạn, cứu hộ

- Sự cố, tai nạn cháy Vụ
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- Sự cố, tai nạn nổ Vụ

- Sự cố, tai nạn sập, đổ nhà, công trình, trên cao Vụ

- Sự cố, tai nạn sạt lở đất, đá Vụ

-  Sự cố, tai nạn dưới nước Vụ

- Sự cố, tai nạn hang, hầm, giếng sâu, công trình ngầm Vụ

-
Sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội 

địa
Vụ

- Sự cố, tai nạn khác Vụ

c)  Số người cứu được Người

d) Số người chết Người

đ) Số người chết tìm được Người

e) Số người bị thương Người

g) Thiệt hại về tài sản Triệu đồng

h) Tài sản cứu được Triệu đồng

II

1

Số lượng văn bản (chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch…) chỉ đạo triển

khai công tác PCCC do Tỉnh, Thành ủy, UBND cấp tỉnh ban

hành

Văn bản

2
Số lượng văn bản (nghị quyết, kế hoạch…) chỉ đạo triển khai

công tác PCCC do UBND cấp huyện ban hành
Văn bản

3
Số lượng văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH do

UBND cấp xã ban hành
Văn bản

4
Số lượng văn bản (kế hoạch, quy định…) chỉ đạo triển khai công

tác PCCC và CNCH do Công an cấp tỉnh ban hành
Văn bản

5

Số lượng văn bản quy định về công tác PCCC và CNCH trên địa

bàn quản lý (như tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn

PCCC địa phương,…), trong đó

Văn bản

- Loại tiêu chuẩn... Văn bản

- Loại quy chuẩn… Văn bản

- … Văn bản

III

1

1.1

- Số lớp tuyên truyền về PCCC và CNCH đã được mở Lớp

- Số người tham gia lớp tuyên truyền Người

CÔNG TÁC THAM MƢU, HƢỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
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-
Số lượng tin nhắn SMS khuyến cáo, cảnh báo về PCCC và

CNCH đã được gửi đến các thuê bao di động
Lượt

-

Số lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về PCCC và CNCH đã

được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa

phương hoặc trung ương

Tin, bài

-

Số tin bài gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh,

thành phố; Trang thông tin điện tử PCCC; fanpage Công an tỉnh,

thành phố…

Tin, bài

- Số tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cấp phát Tờ rơi/Tài liệu

- Số lượt cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” Lượt

- Số lượng đơn vị, hộ gia đình ký cam kết an toàn PCCC Hộ

- Số đơn vị được công nhận điển hình tiên tiến Đơn vị

1.2
Công tác xây dựng xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

-
Tổng số mô hình an toàn về PCCC và CNCH đã xây dựng, trong

đó:
Mô hình

+ Số mô hình đã hoạt động hiệu quả và được nhân rộng Mô hình

+ Số lượng địa bàn, cơ sở đã được nhân rộng Mô hình

+ Số mô hình đang thí điểm xây dựng Mô hình

- Số lượng đơn vị, tổ chức điển hình tiên tiến về PCCC Đơn vị

-
Số lượng cá nhân được tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có

thành tích xuất sắc trong công tác PCCC
Người

-
Số lượng tổ chức, tập thể được tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC
Đơn vị

1.3 Công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC

- Số lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH, trong đó: Lớp

- Số người tham gia lớp huấn luyện Người

-
Số người đã được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về

PCCC và CNCH
Người

2

- Số giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC đã cấp Giấy chứng nhận

- Số văn bản nghiệm thu về PCCC đã cấp Văn bản

2.1

Việc xử lý đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC đưa

vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực (nếu

có)

- Tổng số cơ sở phải xử lý Cơ sở

Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy
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- Tổng số cơ sở đã được xử lý Cơ sở

2.2 Xử lý công trình chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng

- Số công trình đã khắc phục Công trình

- Số công trình phát sinh Công trình

- Số công trình còn tồn tại hiện nay Công trình

- Số công trình đã đăng tải thông tin Công trình

- Số công trình đã xử phạt vi phạm hành chính Công trình

- Số công trình đã tạm đình chỉ hoạt động Công trình

- Số công trình đã đình chỉ hoạt động Công trình

3

3.1

-
Số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (thuộc Phụ lục 1 Nghị

định số 136/2020/NĐ-CP)
Cơ sở

-
Số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (thuộc Phụ lục 2 Nghị định

số 136/2020/NĐ-CP)
Cơ sở

-
Số cơ sở do cơ quan Công an quản lý (thuộc Phụ lục 3 Nghị

định số 136/2020/NĐ-CP) , trong đó: 
Cơ sở

+ Số cơ sở do Phòng PC07 quản lý Cơ sở

+ Số cơ sở do cơ quan Công an cấp huyện quản lý Cơ sở

-
Số cơ sở do UBND cấp xã quản lý (thuộc Phụ lục 4 Nghị định

số 136/2020/NĐ-CP)
Cơ sở

- Số khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao Khu dân cư

3.2

- Số lượng chuyên đề kiểm tra đã thực hiện Chuyên đề

- Số đoàn kiểm tra liên ngành Đoàn

- Số lượt kiểm tra an toàn PCCC Lượt

- Số tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm tra Tồn tại

- Số công văn kiến nghị Công văn

3.3

-
Số hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra an

toàn PCCC Hành vi

- Số biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC Biên bản

- Số quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực PCCC được lập Quyết định

+ Số quyết định phạt cảnh cáo Quyết định

+ Số quyết định phạt tiền Quyết định

+ Số quyết định có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung Quyết định

Về cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC

Về công tác kiểm tra an toàn PCCC

Về xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC

Số lƣợng cơ sở quản lý về PCCC, công tác thanh tra, kiểm tra PCCC an toàn về PCCC, xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC, điều tra, giải quyết cháy, nổ
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+ Số quyết định có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả Quyết định

+ Số quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt Quyết định

- Số tiền xử phạt vi phạm hành chính về PCCC Triệu đồng

- Số cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động Cơ sở

- Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động Cơ sở

- Số cơ sở đã được phục hồi hoạt động Cơ sở

3.4

- Số vụ điều tra làm rõ nguyên nhân Vụ

- Số vụ đang điều tra Vụ

- Số vụ không điều tra giải quyết Vụ

- Số vụ khởi tố vụ án Vụ

- Số bị can Người

3.5

- Số cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Cơ sở

- Số cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Cơ sở

-
Số cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhưng

mua không đúng nguyên tắc Cơ sở

5 Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

5.1

- Số lượt tin báo cháy đã nhận Tin báo

- Số lượt tin báo cháy giả Tin báo

- Số vụ cháy trực tiếp cứu chữa Vụ

- Số vụ cháy do lực lượng tại chỗ tự dập tắt Vụ

- Số vụ tự tắt Vụ

- Số vụ huy động lực lượng quân đội tham gia chữa cháy Vụ

-
Số lượt phương tiện chữa cháy các loại của Công an được điều

động đi chữa cháy
Lượt

- Số lượt CBCS được điều động trực tiếp đi chữa cháy Người

- Số CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH bị hy sinh khi chữa cháy Người

- Số CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH bị thương khi chữa cháy Người

- Số người cứu được từ các vụ cháy Người

- Ước tính tài sản cứu được từ các vụ cháy Triệu đồng

- Số vụ cháy được tổ chức họp rút kinh nghiệm Vụ

5.2

-
Số vụ CNCH lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp thực

hiện
Vụ

Công tác điều tra, giải quyết cháy, nổ

Về thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Số liệu về công tác chữa cháy

Số liệu về công tác CNCH
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- Số vụ do người dân, lực lượng tại chỗ thực hiện Vụ

- Số lượt phương tiện trực tiếp điều động tham gia CNCH Lượt

- Số CBCS được điều động tham gia CNCH Người

- Số CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH bị hy sinh khi CNCH Người

- Số CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH bị thương khi CNCH Người

5.3

-

+ Số phương án đã được phê duyệt Phương án

+ Số phương án chữa cháy đối với cơ sở đã được tổ chức thực tập Phương án

+
Số phương án chữa cháy đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ

cao đã được tổ chức thực tập.
Phương án

-

+
Số phương án chữa cháy đã được Chủ tịch UBND cấp xã, người

đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phê duyệt
Phương án

+ Số phương án chữa cháy đã được cơ quan Công an phê duyệt Phương án

+ Số phương án chữa cháy đã được tổ chức thực tập Phương án

-

+ Số phương án CNCH đã được xây dựng Phương án

+ Số phương án CNCH đã được phê duyệt Phương án

+ Số phương án CNCH đã được thực tập Phương án

-

+ Số phương án CNCH đã được xây dựng Phương án

+ Số phương án CNCH đã được thực tập Phương án

-
Số phương án chữa cháy, phương án CNCH được xây dựng do 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt, trong đó 

+ Phương án chữa cháy Phương án

+ Phương án CNCH Phương án

+ Phương án chữa cháy và CNCH Phương án

-
Số phương án chữa cháy, phương án CNCH do Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh phê duyệt được tổ chức thực tập  

+ Phương án chữa cháy Phương án

+ Phương án CNCH Phương án

+ Phương án chữa cháy và CNCH Phương án

5.4 Công tác quản lý nguồn nước chữa cháy

- Số dự án lắp đặt trụ nước chữa cháy đã được phê duyệt Dự án

Công tác xây dựng, thực tập PACC, CNCH

Phương án chữa cháy của cơ quan Công an, trong đó:

Phương án chữa cháy của cơ sở, trong đó:

Phương án CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong đó:

Phương án CNCH của cơ sở, trong đó:
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- Số trụ nước chữa cháy đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng Trụ

- Tổng số trụ nước chữa cháy Trụ

+ Số trụ nước chữa cháy hoạt động Trụ

+ Số trụ nước chữa cháy hư hỏng Trụ

- Tổng số bến, bãi lấy nước Bến, bãi

- Tổng số bể nước dự trữ chữa cháy có thể tích từ 50m3 trở lên Bể

6 Công tác đầu tƣ cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

6.1 Số dự án đang triển khai (chú thích cụ thể tên dự án) Dự án

6.2

a)

- Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện Triệu đồng

- Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại Triệu đồng

- Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác Triệu đồng

b)

- Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện Triệu đồng

- Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại Triệu đồng

- Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác Triệu đồng

c)

- Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện Triệu đồng

- Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại Triệu đồng

- Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác Triệu đồng

7 Công tác quản lý phƣơng tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

7.1

Phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới (gồm xe chữa

cháy, xe chuyên dùng, tàu, xuồng, cano, máy bơm chữa cháy,

cứu nạn, cứu hộ)

Tổng số phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới trong

đó:

- Tổng số phương tiện hoạt động Chiếc

- Tổng số phương tiện hư hỏng Chiếc

- Tổng số phương tiện chờ thanh lý Chiếc

a) Xe chữa cháy

- Tổng số xe chữa cháy hoạt động Chiếc

- Tổng số xe chữa cháy hư hỏng Chiếc

- Tổng số xe chữa cháy chờ thanh lý Chiếc

b) Xe thang chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Tổng số xe thang hoạt động Chiếc

Nguồn địa phương  

Kinh phí đầu tư cho công tác PCCC 

Nguồn Trung ương  

Nguồn khác 
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- Tổng số xe thang hư hỏng Chiếc

- Tổng số xe thang chờ thanh lý Chiếc

c) Xe cứu nạn, cứu hộ

- Tổng số xe cứu nạn, cứu hộ hoạt động Chiếc

- Tổng số xe cứu nạn, cứu hộ hư hỏng Chiếc

- Tổng số xe cứu nạn, cứu hộ chờ thanh lý Chiếc

d) Xe chuyên dùng khác

- Tổng số xe hoạt động Chiếc

- Tổng số xe hư hỏng Chiếc

- Tổng số xe chờ thanh lý Chiếc

đ) Tàu, xuồng, cano chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Tổng số tàu, xuồng, cano hoạt động Chiếc

- Tổng số tàu, xuồng, cano hư hỏng Chiếc

- Tổng số tàu, xuồng, cano chờ thanh lý Chiếc

e) Máy bơm chữa cháy

- Tổng số máy bơm chữa cháy hoạt động Chiếc

- Tổng số máy bơm chữa cháy hư hỏng Chiếc

- Tổng số máy bơm chữa cháy chờ thanh lý Chiếc

7.2
Công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ

- Bảo dưỡng sửa chữa nhỏ được (lượt xe, máy bơm, tàu, ca nô) Lượt

- Trung tu được (lượt) Lượt

- Đại tu được (lượt) Lượt

8 Xây dựng lực lƣợng phòng cháy, chữa cháy

8.1 Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

a) Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

- Tổng số Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (trung tâm, khu vực) Đội

- Tổng số cán bộ, chiến sĩ

+ Số cán bộ chiến sĩ chuyên nghiệp Người

+ Số chiến sĩ chữa cháy nghĩa vụ Người

+ Số cán bộ tạm tuyển, công nhân viên, hợp đồng Người

- Số cán bộ làm công tác tham mưu Người

-
Số cán bộ làm công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào 

toàn dân tham gia PCCC và CNCH
Người

- Số cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH Người

- Số cán bộ làm công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC Người
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- Số cán bộ làm công tác hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy, CNCH Người

- Số cán bộ làm thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH Người

-
Số cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần, quản lý phương tiện 

PCCC và CNCH
Người

- Trình độ

+ Tiến sĩ Người

+ Thạc sĩ Người

+ Đại học Người

+ Cao đẳng Người

+ Trung cấp Người

+ Sơ cấp Người

b) Công an cấp huyện

- Tổng số Đội Cảnh sát PCCC và CNCH

-
Tổng số Tổ Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Đội Cảnh sát Quản

lý hành chính về trật tự xã hội

- Tổng số biên chế cán bộ, chiến sỹ làm công tác PCCC và CNCH

+ Số cán bộ chiến sĩ chuyên nghiệp Người

+ Số chiến sĩ chữa cháy nghĩa vụ Người

+ Số cán bộ tạm tuyển, công nhân viên, hợp đồng Người

- Số cán bộ làm công tác tham mưu Người

-
Số cán bộ làm công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào 

toàn dân tham gia PCCC và CNCH
Người

- Số cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH Người

- Số cán bộ làm công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC Người

- Số cán bộ làm công tác hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy, CNCH Người

- Số cán bộ làm thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH Người

-
Số cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần, quản lý phương tiện 

PCCC và CNCH
Người

- Trình độ

+ Tiến sĩ Người

+ Thạc sĩ Người

+ Đại học Người

+ Cao đẳng Người
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+ Trung cấp Người

+ Sơ cấp Người

8.2 Xây dựng lực lượng dân phòng 

- Số đội dân phòng phải thành lập Đội

- Số đội đã thành lập được Đội

- Số lượng thành viên Đội viên

- 
Tỷ lệ chi hỗ trợ cho chức danh đội trưởng theo mức lương tối

thiểu vùng (nếu có)
Đồng

-
Tỷ lệ chi hỗ trợ cho chức danh đội phó theo mức lượng tối thiểu

vùng (nếu có)
Đồng

8.3 Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở

- Số đội PCCC cơ sở phải thành lập Đội

- Số đội đã thành lập được Đội

- Số lượng thành viên Đội viên

8.4 Xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành

- Số đội PCCC chuyên ngành phải thành lập theo quy định Đội

- Số đội đã thành lập được, trong đó: Đội

+ Số đội có phương tiện chữa cháy, CNCH cơ giới Đội

+ Số lượng thành viên Đội viên

8.5 Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tình nguyện

- Số đội đã thành lập được Đội

- Số lượng thành viên Đội viên

9 Công tác nghiên cứu khoa học

a) Số đề tài, chuyên đề đã nghiên cứu

- Số đề tài, chuyên đề cấp Nhà nước

- Số đề tài, chuyên đề cấp bộ

- Số đề tài, chuyên đề cấp tỉnh

- Số đề tài, chuyên đề cấp cơ sở

b) Số đề tài, chuyên đề được nghiệm thu:

- Xuất sắc

- Khá

- Đạt

10 Khen thƣởng, kỷ luật

11.1 Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

a) Khen thưởng

- Huân chương các loại Chiếc
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- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Chiếc

- Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh/thành phố Chiếc

- Giấy khen của Cục, Công an tỉnh/thành phố Chiếc

b) Kỷ luật

- Tập thể

+ Cảnh cáo

+ Khiển trách

+ …

- Cá nhân

+ Cảnh cáo

+ Khiển trách

+ …

11.2 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân

- Huân chương các loại Chiếc

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Chiếc

- Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh/thành phố Chiếc

- Giấy khen của Cục, Công an tỉnh/thành phố Chiếc

- …

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

…...………., ngày …… tháng ……. năm 2023


