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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công an về ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ 
Công an;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số 5097/CAT-PV01 ngày 
15/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực 
hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công 
an tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công an, Thông 

tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ 
(Kèm theo Quyết định số:3443/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Phú Thọ)

LĨNH VỰC: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.

STT Tên thủ tục hành chính

1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

2 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

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

4 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

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

6 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

7

Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy 
đối với phương 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 31/7/2014 của Chính phủ

                     

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chua-chay-va-luat-phong-hua-chay-sua-doi-241914.aspx

