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PHẦN 1: BỘ TRANG PHỤC 

 CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHUYÊN DÙNG 

 

I. BỘ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY VÀ CNCH CHUYÊN DÙNG 

TRANG BỊ THÍ ĐIỂM 

 
 

 Mặt trước Mặt cắt   Mặt bên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Mặt trước                  Mặt sau 

 
 

     Mặt bên 1       Mặt bên 2           Mặt sau 
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Tổ hợp thiết kế bộ trang phục bao gồm: 

 - Quần áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

 - Găng tay chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

 - Mũ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

 - Giầy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Tất cả các tổ hợp của bộ  trang phục đều được sản xuất từ vật liệu chống cháy. 

 

1.1. Quần áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quần áo chữa cháy được thiết kế nhiều lớp để bảo vệ phần thân trên và 

thân dưới, cổ, cánh tay, chân nhưng không bảo vệ đầu, bàn tay, bàn chân của 

người chữa cháy. Cụ thể: 

a) Áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 

- Kiểu dài tay; cổ trụ cao bảo vệ cổ và cằm chống lại nhiệt, ngọn lửa. 

Thiết kế nhám thuận tiện khi mặc/cởi. 

- Phần thân trước ở vị trí hai bên sườn có 02 túi có nắp nhám dính và 01 

túi phía trên ngực trái để cài bộ đàm. Khóa áo kéo thẳng đứng nằm ẩn phía bên 

trong, bên ngoài là lớp nhám dính được làm từ vật liệu chống cháy. Từ trước ra 

sau thân áo có hai dải phản quang, mỗi dải phản quang có nền nõn chuối, nhân 

ghi sáng, khổ rộng 5cm. 
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- Tay áo có hai dải phản quang ở vị trí cổ tay và gần vai, mỗi dải phản 

quang cũng có nền nõn chuối, nhân ghi sáng và khổ rộng 5cm. Phần cùi chỏ 

được gia cố thêm 1 lớp vải hình bầu dục chống mài mòn phía ngoài. Cổ tay áo 

làm bằng vải sợi chống cháy, có dây lồng vào ngón tay cái để không bị co tay áo 

khi làm việc. 

- Ngoài ra còn có móc treo dây cứu sinh, có logo của lực lượng Cảnh sát 

PCCC, có vị trí cài công an hiệu, vị trí cài biển tên (ở phía ngực phải)… 

b) Quần chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 

- Kiểu quần dài, phía sau ống quần thiết kế khóa kéo để điểu chỉnh độ 

rộng của ống quần. Cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có cúc cài. 

- Phần thân quần có 02 túi ở hai bên hông, đầu gối được gia cố 1 lớp vải 

hình chữ nhật để chống mài mòn và tạo thoải mái trong các cử động trườn, bò, 

quỳ. Từ trước ra sau hai bên ống quần có 01 dải phản quang nền nõn chuối, 

nhân ghi sáng, khổ rộng 5cm. 

- Quần được trang bị thêm 02 dây đai đeo vai có khóa cài, làm từ vật liệu 

chống cháy, với mục đính giữ chặt chiếc quần hơn. 

1.2. Găng tay chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Là găng tay chuyên dụng, mục đích là để bảo vệ khu vực tay của cán bộ 

chiến sĩ chống lại các tác động xấu của môi trường trong các hoạt động chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kiểu dáng xỏ kín 5 ngón thuận tiện cho việc cầm nắm. 

- Bàn tay mềm mại, dễ thao tác, thoáng khí, khả năng chịu nhiệt cao. 

- Chất liệu chính bằng vải dệt có độ bền cơ học cao, chống cháy và cách 

nhiệt tốt. 

- Đường chỉ khâu bằng sợi nomex chịu được nhiệt độ cao. 

- Mặt sau và lòng bàn tay bền, chống chịu mài mòn, chống hấp thụ nước. 

Ngón tay có độ bám và độ dẻo dai. 
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- Được may với chun co giãn ở phần cổ tay giúp việc đi găng dễ dàng mà 

găng tay không bị tuột khỏi tay trong quá trình sử dụng.  

- Trọng lượng: < 250g 

- Tiêu chuẩn đáp ứng: EN 659:2003 + A1:2008. 

1.3. Mũ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:  

Mặt trước Mặt cắt Mặt bên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vật liệu chính: Composite 

- Kính: Chống trầy xước và chống đọng bám hơi sương. 

- Có dán phản quang 2 bên sườn mũ. 

- Có tấm trùm bảo vệ gáy. 

- In logo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phía trước. 

- Trọng lượng: < 1500g. 

- Chiều rộng lòng mũ từ 52 đến 64 cm. 

- Tiểu chuẩn đáp ứng: EN 443:2008. 

1.4. Giầy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 

 

   

- Phần vật liệu chính phía trên đế của giày: làm bằng vật liệu da, dày 2,2 ± 

0,2mm, được xử lý chống cháy và chống thấm nước, thoáng khí.  

- Màng lót bên trong: 100% không thấm nước, thoáng khí và thoát ẩm tốt. 

- Pho mũi an toàn: Lót nhôm hoặc sợi thủy tinh, có tác dụng bảo vệ ngón 

chân. 
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- Mũi giày: Làm bằng cao su chống cháy được hàn và khâu chắc chắn, 

chịu được độ mài mòn cao. 

- Khóa kéo 2 bên thuận lợi cho thao tác nhanh.  

- Dây giày chống cháy theo tiêu chuẩn. 

- Đường chỉ: Sử dụng chỉ chống cháy. 

- Lót giày: Hình dạng tự nhiên ôm bàn chân, chống sóc, chống tĩnh điện 

và có thể tháo rời. Có mút dày ở phần gót để hấp thụ lực. 

- Đế giày: Làm bằng cao su Nitrile, lót thép không gỉ hoặc inox chống 

đâm xuyên. Có khả năng chống trơn trượt, chống mài mòn, chống tĩnh điện, 

chịu nhiệt độ cao và chống lạnh. 

- Tiêu chuẩn đáp ứng: EN 15090:2012. 

1.5. Thông số kỹ thuật chi tiết 

STT Nội dung Chi tiết 

A 
BỘ QUẦN ÁO CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ  

(sản xuất trong nước) 

I Thông số chung bộ quần áo 

1 Kiểu dáng 

Bộ quần áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có 

kiểu dáng áo dài tay, quần ống dài kiểu có dây 

đai.  

2 Model Pro-Fire-01 

3 Màu sắc Xanh navy (Navy Blue) 

4 Cấu tạo  

Gồm 3 lớp như sau: 

+ Lớp ngoài (KANOX-HM02RP): chống cháy, 

có trọng lượng 240g/m2. Liên kết lớp vải bằng 

đường may đơn và dán seam tape cách nhiệt, 

chống thấm. 

+ Lớp giữa: (CH100SLPTFE): Chống thấm, có 

trọng lượng 105g/m2. Liên kết lớp vải bằng 

đường may đơn và dán seam tape cách nhiệt, 

chống thấm. 

+ Lớp lót (KANOX-GORNOX&MAZIC-

ST02): Được tạo bởi 2 lớp may đè (01 lớp cách 

nhiệt, 01 lớp thấm mồ hôi/ cách nhiệt). Trong 

lượng lớp cách nhiệt 120g/m2; Trọng lượng lớp 

thấm mồ hôi 150g/m2. Liên kết lớp vải bằng 

đường may đơn. 
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STT Nội dung Chi tiết 

5 Chỉ may bộ quần áo Meta-Aramid 

6 Trọng lượng bộ quần áo 3,5kg ± 05% (tùy từng kích cỡ) 

7 Đóng gói 1 bộ/1 túi nylon đóng trong thùng carton. 

II Áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

8 Cổ áo 

Cổ trụ cao bảo vệ cổ và cằm chống lại tác động 

nhiệt, ngọn lửa. Thiết kế nhám dính thuận tiện 

khi mặc/cởi. 

9 Tay áo 

Khuỷu tay được gia cố thêm 1 lớp vải hình bầu 

dục chống mài mòn phía ngoài. Cổ tay làm bằng 

vải sợi chống cháy, có dây lồng vào ngón tay cái 

để không bị co tay áo khi làm việc.  

10 

Logo lực lượng  Logo của lực lượng Cảnh sát PCCC 

Phương pháp Thêu chỉ chống cháy 

Vị trí Cách mép trên tay phải: 4,5cm 

Kích thước Dài x rộng: 9x7cm 

11 

Chữ “CẢNH SÁT PCCC 

VÀ CNCH” 
Chữ "CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH"  

Phương pháp Thêu chỉ chống cháy màu vàng 

Vị trí 

- Sau lưng; 

- Khoảng cách so với chân cổ áo: 11cm; 

- Khoảng cách 2 dòng: 1,5cm; 

Kích thước 

- Chiều dài chữ “CẢNH SÁT”: 21,2cm; 

- Chiều dài chữ “PCCC và CNCH”: 31,5cm; 

- Chiều cao của chữ: 3cm. 

12 

Phản quang   

Kích thước Rộng 5 cm  

Màu sắc 
Nền nõn chuối, nhân ghi sáng có kích 

thước 2cm. 

Vị trí 

Được may chắc chắn vào mặt ngoài cùng của áo. 

Bao gồm: 2 đường ống tay áo, 2 đường quanh 

thân áo. 

13 

Túi áo   

Số lượng 03 chiếc  

Vị trí, kích thước, quy cách 

- 1 túi cài bộ đàm (ngực trái): dạng túi hộp,  

dài x rộng: 24x8cm. 

- 2 túi có nắp nhám dính (2 bên sườn);  

thân túi dài x rộng: 20,5x19,5cm;  
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STT Nội dung Chi tiết 

nắp túi dài x rộng: 21,5x7,5cm. 

Tính năng, thiết kế 

Đáy túi 2 bên sườn được thiết kế 02 lỗ thoát 

được nước (có kích thước 1cm); túi bộ đàm theo 

mẫu kèm theo. Miệng túi có nắp đóng (trừ túi 

đựng bộ đàm). 

14 Khóa áo 

Kiểu kéo thẳng đứng, bên ngoài có vạt áo với 

lớp nhám dính bên trong để che phần khóa và 

đều làm từ vật liệu chống cháy. Vật liệu: Làm 

bằng đồng hoặc hợp kim. Răng khóa kéo là loại 

răng 8 hoặc răng 10. Tape khóa làm bằng vật 

liệu chống cháy. 

15 Thiết kế thêm cho áo 

- Vị trí cài công an hiệu, cấp hiệu. 

- Vị trí cài biển tên (ở phía ngực phải):  

(Dài x rộng): (9,5x2,7)cm. 

III Quần chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

16 Quần 

Quần dài, có dây đeo tích hợp khóa gài, phía sau 

ống quần thiết kế khóa kéo để điểu chỉnh độ 

rộng của ống quần, đầu gối được gia cố 1 lớp vải 

để chống mài mòn và tạo thoải mái trong các cử 

động trườn, bò, quỳ. Cửa quần có khóa kéo theo 

chiều thẳng đứng, có cúc hoặc móc cài. 

17 Đai quần Chất liệu chống cháy.  

18 Khóa gài dây đai quần 
Làm từ vật liệu chống cháy, thiết kế thuận tiện 

khi mặc/cởi. 

19 

Phản quang   

Kích thước 5 cm  

Mầu sắc Nền nõn chuối, nhân ghi sáng có kích thước 2cm 

Vị trí 
Được may chắc chắn vào mặt ngoài cùng của 

quần, bao gồm mỗi ống 1 đường phản quang. 

20 

Túi   

Vị trí Túi quần dọc hai bên ngoài phần đùi dưới 

Số lượng 02 chiếc (mỗi ống quần 01 chiếc) 

Kiểu 

- Có nắp nhám dính; 

- Thân túi (dài x rộng): (21x20) cm; 

- Nắp túi (dài x rộng): (21,7x10,5) cm. 

Tính năng 
Đáy túi được thiết kế 02 lỗ thoát được nước (có 

kích thước 1cm), có nắp đóng do đó ngăn được 
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STT Nội dung Chi tiết 

các mảnh vụn từ đám cháy bắn vào. 

IV Chỉ tiêu kỹ thuật  

21 Đáp ứng tiêu chuẩn 

Bộ quần áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp 

ứng theo tiêu chuẩn EN 469:2005 Quần áo bảo 

vệ cho lính cứu hỏa – Yêu cầu hiệu suất cao cho 

bộ đồ bảo vệ lính cứu hỏa, cụ thể theo các tiêu 

chí từ 22-33  

22 

Lan truyền ngọn lửa/Độ chịu lửa 

(đối với lớp vải ngoài) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN ISO 15025:2002 Quy trình 

A) 

- Không cháy tới đỉnh hay ra mép ngoài 

- Không bị thủng lỗ 

- Không bị nóng chảy hoặc tạo thành mảnh vụn 

cháy 

- Không tiếp tục cháy 

- Không tàn cháy 

23 

Lan truyền ngọn lửa/Độ chịu lửa 

(đối với lớp vải lót trong cùng) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN ISO 15025:2002 Quy trình 

A) 

- Không cháy tới đỉnh hay ra mép ngoài 

- Không bị thủng lỗ 

- Không bị nóng chảy hoặc tạo thành mảnh vụn 

cháy 

- Không tiếp tục cháy 

- Không tàn cháy 

24 

Sự truyền nhiệt (ngọn lửa) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 9151:2016) 

- Hệ số HTI24 = 19,9 s 

- Hệ số HTI24-12 = 5,6s 

25 

Sự truyền nhiệt (bức xạ) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN ISO 6942:2002 Phương pháp 

B ở 40kW/m2) 

- Hệ số RHTI24 = 20,1s; 

- Hệ số RHTI24-12 = 5,5s. 

26 

Độ chịu nhiệt (Phương pháp thử 

nghiệm theo ISO 17493:2000 ở 

1800C) 

Vật liệu không bắt cháy, nóng chảy 

Độ co rút tối đa: 

- Lớp ngoài: 0,5% 

- Lớp giữa: 0,6% 

- Lớp lót: 1,3% 

27 

Độ bền kéo đứt/ Độ bền dư (lớp 

vải ngoài) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN ISO 6942:2002 Phương pháp 

A ở 10kW/m2 trong vòng 3 phút 

hoặc EN ISO 13934-1:2013)  

- Cường độ chịu kéo theo chiều dọc 3.179N; 

- Cường độ chịu kéo theo chiều ngang 2.074N. 
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STT Nội dung Chi tiết 

28 

Độ bền xé (lớp vải ngoài) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN ISO 13937-2:2000 hoặc ISO 

4674-1) 

- Độ bền xé theo chiều dọc 483N; 

- Độ bền xé theo chiều ngang 538N. 

29 

Thấm ướt bề mặt (lớp vải ngoài) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN ISO 4920:2012) 

Mức phun sương = 4 

30 

Biến đổi kích thước (khi giặt 

và/hoặc giặt khô) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 5077:2007) 

- Lớp ngoài: Chiều dọc -2,0%, chiều ngang -

0,5% 

- Lớp giữa: Chiều dọc -3,0%, Chiều ngang -

2,5% 

- Lớp lót: Chiều dọc - 3,0%, Chiều ngang -1,5% 

31 

Chống xâm nhập bởi hóa chất 

lỏng (40% NaOH; 36% HCl; 

30% H2SO4; 100% O-xylene)  

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN ISO 6530:2005) 

- Không có sự xâm nhập vào lớp trong cùng; 

- Tỷ lệ chống thấm > 80%. 

32 

Độ chống thấm nước (lớp chống 

thấm) (Phương pháp thử nghiệm 

theo EN 20811:1992 (1996) hoặc 

ISO 811) 

Độ thấm nước ≥ 24,5kPa 

33 

Kháng hơi nước (Độ chịu hơi 

nước) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN ISO 11092:2014) 

Ret  = 19,9 m2.Pa/W 

B GĂNG TAY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

I Thông tin chung   

1 Chủng loại 

Là găng tay chuyên dụng xỏ kín 5 ngón, mục 

đích là để bảo vệ khu vực tay của cán bộ chiến sĩ 

chống lại các tác động xấu của môi trường trong 

các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2 Model 
Josephine 8048 (Hãng sản xuất: Holík 

International SRO; Xuất xứ: Cộng hòa Séc) 

3 Màu sắc Xanh đen 

4 

Cấu tạo   

Lớp ngoài cùng và lòng bàn tay 
Lớp ngoài cùng: Kermel  

Lòng bàn tay: 50% Dupont TM KevlarR/50% 
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STT Nội dung Chi tiết 

Meta-Aramid 

Lớp giữa Vải Aramid không dệt 

Lớp chống thấm Màng PU 

Lớp lót Aramid  

5 Mặt sau và lòng bàn tay 

Lòng bàn tay có khả năng chịu mài mòn, kháng 

cắt, chống đâm xuyên. 

Mặt sau có khả năng kháng cắt 

6 Cổ tay Được may với chun co giãn  

7 Đường chỉ Aramid chống cháy (nomex) 

8 Trọng lượng < 250g 

II Chỉ tiêu kỹ thuật  

9 Đáp ứng tiêu chuẩn 

Găng tay chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có chỉ 

tiêu kỹ thuật chất lượng đáp ứng theo tiêu chuẩn 

EN 659:2003 + A1:2008 Găng tay bảo hộ dùng 

cho lính cứu hỏa hoặc tiêu chuẩn, cụ thể theo 

các tiêu chí từ 10-20  

10 

Độ bền cháy (Tác động do cháy) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

TCVN 7205:2002 (ISO 

15025:2000) hoặc EN 659:2003 

+ A1:2008) 

Đường may không mờ, chất liệu không cháy và 

không nhỏ giọt 

Thời gian cháy: 0s 

Thời gian tàn cháy: 0s 

11 

Truyền nhiệt (tiếp xúc với ngọn 

lửa) (Phương pháp thử nghiệm 

theo TCVN 6877:2001 (ISO 

9151)) 

Lòng bàn tay: HTI24 = 21,9s 

Mặt sau găng tay: HTI24 = 21,3s 

12 

Truyền nhiệt (bức xạ) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

TCVN 6878:2001 (ISO 

6942:2002)) 

Gía trị nhỏ nhất: 22,4s 

13 

Truyền nhiệt (truyền dẫn) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 12127) 

Khô: 24,3s 

Ướt: 16,9s 

14 

Khả năng chịu nhiệt của lớp lót 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

TCVN 7206:2002 (ISO 

17493:2000)) 

Chất liệu không tan chảy, nhỏ giọt và không bắt 

lửa 

15 Co ngót do nhiệt 0,9% 
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STT Nội dung Chi tiết 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

TCVN 7206:2002 (ISO 

17493:2000)) 

16 

Chịu mài mòn (lòng bàn tay) 

(phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 12947- 4) 

Không thủng sau 8.000 chu kỳ. 

17 

Kháng cắt (lòng bàn tay và mặt 

sau của găng tay) 

(phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 13997) 

Lòng bàn tay: 53,7N 

Mặt sau của găng tay: 9,06N 

18 

Chống đâm xuyên (lòng bàn tay) 

(phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 13996)  

106N 

19 

Khả năng chống thấm đối với sự 

xâm nhập của nước 

(phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 811) 

Không có vết nước bên trong găng tay 

20 

Khả năng chống thấm đối với sự 

xâm nhập của hóa chất lỏng: 

40%NaOH; 36%HCl; 

30%H2SO4; Heptane. 

(phương pháp thử nghiệm theo 

TCVN 6692:2007 (ISO 

13994:2005)) 

Không bị xâm nhập 

C MŨ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

I Thông tin chung 

1 Chủng loại 
Là loại mũ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ 

phần đầu, cổ của cán bộ chiến sỹ 

2 Model 
Fire HT 04 (Hãng sản xuất: PAB Akrapovic; 

Xuất xứ: Croatia) 

3 Màu sắc 
- Mũ cho chiến sỹ: Màu đỏ 

- Mũ cho chỉ huy: Màu vàng 

4 Vật liệu chính Composite. 

5 Kính che mặt 

Gồm 02 kính: Kính che mặt bên ngoài và kính 

nhỏ bên trong, cụ thể: 

- Kính che mặt bên ngoài: Làm bằng 

Polycarbonat, có thể gập lên khi không sử dụng. 
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STT Nội dung Chi tiết 

- Kính nhỏ bên trong: Che kín phần mắt, dùng 

khi không phải tiếp xúc trực tiếp với đám cháy, 

có thể gập lên khi không sử dụng. 

6 Chiều rộng lòng mũ 52 – 64 cm 

7 Tấm trùm bảo vệ sau gáy Làm bằng da chống cháy. 

8 Hệ thống giảm sóc bên trong mũ Polyurethane 

9 Hệ thống quai đeo mũ Chống cháy. 

10 Logo 
Logo của lực lượng Cảnh sát PCCC ở phía trước 

của mũ  

11 Phản quang 

- Có phản quang 2 bên sườn mũ; 

- Kích thước dải phản quang (dài 25,5cm, rộng 

2,5cm). 

12 Trọng lượng 1.500g 

13 Tính năng 

Chịu được nhiệt độ cao (≥ 1.000oC trong 10s), 

chịu được nhiệt độ trong thời gian dài (≥ 250oC 

trong thời gian 30 phút (nhiệt bức xạ 14Kw/m2), 

chịu được nhiệt lạnh ≤ -30oC, cách điện. 

II Chỉ tiêu kỹ thuật 

14 Đáp ứng tiêu chuẩn 

Mũ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có chỉ tiêu kỹ 

thuật chất lượng đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 

443:2008 Mũ bảo vệ cho nhân viên chữa cháy 

trong nhà và công trình khác, cụ thể theo các 

tiêu chí từ 15-26  

15 

Bức xạ nhiệt 

(phương pháp thử theo EN 

443:2008) 

Trong điều kiện luồng bức xạ 14kW/m2 và nhiệt 

độ 8oC thì mũ không bị hủy hoại hay phá hủy. 

16 

Chống vật cứng nóng 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Đáp ứng ở 1 số điểm  

17 

Chống kim loại nóng chảy 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

18 

Kháng nhiệt 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

19 
Kháng lửa 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

Không nhỏ giọt sau 5 giây kể từ khi khử bỏ 

ngọn lửa đốt 
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STT Nội dung Chi tiết 

EN 443:2008) 

20 

Lực tác dụng vào đầu khi va đập 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Không vượt quá 15kN 

21 

Bề mặt phía trong mũ khi va đập 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Không có điểm tiếp xúc giữa vật đâm xuyên và 

khối thí nghiệm (còn nguyên vẹn lớp bề mặt bên 

trong của mũ khi va chạm) 

22 

Nén các bề mặt (Chịu lực nén 

ngang và lực nén dọc) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Độ biến dạng: ngang 14,9mm, dọc 31,4mm 

Biến dạng dư: Ngang: 2,3mm, dọc 1,0mm 

23 

Độ bền quai đeo mũ 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Độ giãn dài tối đa tại lực tác dụng 250N: 

16,9mm 

Đứt ở lực từ 865,5N 

24 

Kháng đâm xuyên 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

25 

Đặc tính điện 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

26 

Tiếp xúc với hóa chất lỏng 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

EN 443:2008) 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

D GIẦY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

I Thông tin chung 

1 Chủng loại 
Là loại giày cao cổ, dùng trong công tác chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2 Model 
Helios DC (Hãng sản xuất: Boche; Xuất xứ: 

Tunisia) 

3 Màu sắc Màu đen 

4 Chất liệu Làm bằng vật liệu da, dày 2,2 ± 0,2mm. 

5 Màng lót bên trong 100% không thấm nước. 

6 Pho mũi an toàn 
Được lót bằng sợi thủy tinh, có tác dụng bảo vệ 

ngón chân 

7 Mũi giày 
Làm bằng cao su chống cháy 1,7mm, được hàn 

chắc chắn. 

8 Khóa kéo Thiết kế khóa kéo hai bên, thuận lợi cho thao tác 
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STT Nội dung Chi tiết 

nhanh. 

9 Dây giày Làm bằng vật liệu chống cháy. 

10 Lót giầy 
Hình dạng tự nhiên ôm bàn chân và có thể tháo 

rời. 

11 Đế giày 
Lắp bằng cách hàn, làm bằng cao su Nitrile, lót 

bằng thép không gỉ 

12 Chỉ khâu Sử dụng chỉ chống cháy. 

13 Tính năng 

Khả năng chống nước, cách nhiệt, chống trơn 

trượt, chống đấm xuyên, chống ăn mòn của đế, 

chống cháy, chống tĩnh điện, chống lạnh (đế) 

14 Trọng lượng 1,95 kg đối với cỡ 42. 

II Chỉ tiêu kỹ thuật  

15 Đáp ứng tiêu chuẩn 

Giầy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có chỉ tiêu 

kỹ thuật chất lượng đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 

15090:2012 Giầy bảo vệ cho nhân viên chữa 

cháy, cụ thể theo các tiêu chí từ 16-25 

16 

Chống nước 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 20345:2011) 

0 cm2 

17 
Cách nhiệt (Phương pháp thử 

nghiệm theo EN 15090:2012) 
Nhiệt độ bên trong < 42oC sau 10 phút ở 250oC 

18 

Chống trơn trượt sàn lát gạch 

(SRA) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 20345:2011) 

- Góc trượt về trước theo điều kiện A: ≥ 0,28 

- Góc trượt về trước theo điều kiện B: ≥ 0,32 

19 

Chống trơn trượt sàn thép (SRB) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 20345:2011)  

- Góc trượt về trước theo điều kiện C: ≥ 0,13 

- Góc trượt về trước theo điều kiện D: ≥ 0,18 

20 

Chống đâm xuyên 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 20345:2011) 

≥ 1100 N 

21 

Chống ăn mòn của đế 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 20345:2011) 

Ít hơn 3 điểm ăn mòn dài 2,0mm theo bất kỳ 

hướng nào. 

22 

Hấp thụ năng lượng phần gót 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 20345:2011) 

≥ 20 J 



16 

 

 

 

STT Nội dung Chi tiết 

23 
Chống cháy (Phương pháp thử 

nghiệm theo EN 15090:2012) 

Chịu lửa 0s 

Nhiệt dư 0s 

24 

Chống tĩnh điện (Phương pháp 

thử nghiệm theo EN 

15090:2012) 

Trong khoảng 100kΩ đến 1000MΩ. 

25 

Chống lạnh (đế) 

(Phương pháp thử nghiệm theo 

ISO 20345:2011) 

≤ 10oC 
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II. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM TRONG QUÁ TRÌNH SỬ 

DỤNG BỘ TRANG PHỤC MỚI TRANG BỊ THÍ ĐIỂM CỦA LỰC 

LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 

 

Sau 01 năm sử dụng, các đơn vị (cấp đội) đã tổ chức thực hiện nghiêm túc 

việc quản lý, sử dụng bộ trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới đúng 

theo yêu cầu và hướng dẫn của C07. Tham gia sử dụng trong tất cả các hoạt 

động chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thực tập, diễn tập và tập luyện thường xuyên 

(cụ thể: được sử dụng tham gia trên 512 vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 490 

lượt diễn tập, thực tập phương án, bảo vệ các sự kiện chính trị; 846 lượt huấn 

luyện, tập luyện, trong đó nhiều đơn vị thực hành đốt lửa trong container đến 

hơn 700 độ và cho cán bộ chiến sỹ tiếp cận sát khu vực cháy).  

Từ những thực tế sử dụng trên, 26 đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ của 05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, 

Bình Dương và Đồng Nai đã đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, trung 

thực về ưu nhược điểm của bộ trang phục mới như sau: 

2.1. Ưu, nhược điểm của bộ trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

2.1.1. Bộ quần áo chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

Tổng hợp đánh giá của các đơn vị (cấp đội) sử dụng: 

 

a) Ưu điểm 

- Kích cỡ bộ quần áo phù hợp với vóc dáng của cán bộ chiến sỹ; 
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- Đáp ứng khả năng chống thấm nước, cách nhiệt tốt hơn hẳn bộ trang phục trước 

đây. Đảm bảo an toàn, thuận tiện trong quá trình cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm 

vụ; 

- Bộ quần áo khi sử dụng và tiếp xúc trực tiếp với hóa chất cũng không bị hóa 

chất xâm nhập vào cơ thể;  

- Cấu tạo nhiều lớp giúp bảo vệ cán bộ chiến sỹ tốt hơn nếu bị vật nhọn đâm 

xuyên; 

- Có thể áp sát ngọn lửa ở khoảng cách gần, tiến sâu vào vùng cháy.  

b) Nhược điểm 

Vì thực tế từ trước đến nay các cán bộ chiến sỹ đang sử dụng bộ quần áo may 

bằng loại vải kaki thông thường 1 lớp (các cử động đều tương đối dễ dàng) nên 

khi mặc bộ quần áo mới sẽ cảm thấy: 

- Nặng, không thoải mái khi vận động và khó kết hợp với bộ mặt nạ phòng độc 

cách ly (bao gồm cả bình khí). 

2.1.2. Găng tay chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

Tổng hợp đánh giá của các đơn vị (cấp đội) sử dụng: 

 

a) Ưu điểm 

- Khả năng cách nhiệt, chống thấm nước tốt đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ 

khi thực hiện nhiệm vụ; 

- Găng tay khi sử dụng và tiếp xúc trực tiếp với hóa chất cũng không bị hóa chất 

xâm nhập vào bàn tay cán bộ chiến sỹ;  

- Độ bền cao, khó bị rách hoặc vật nhọn đâm xuyên. 
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b) Nhược điểm 

- Găng tay cứng, không có thiết kế dạng khớp đốt ngón tay làm cho các thao tác 

sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cán bộ chiến sỹ còn khó 

khăn. 

2.1.3. Mũ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

Tổng hợp đánh giá của các đơn vị (cấp đội) sử dụng: 

 

a) Ưu điểm 

- Gọn nhẹ, thoải mái hơn trong quá trình sử dụng so với mũ chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ trước đây;  

- Mũ cứng cáp, bảo vệ vùng đầu và cổ từ các phía, kính mắt trong, quai mũ chắc 

chắn; 

- Đáp ứng khả năng chống vật cứng, nóng và kim loại nóng chảy;  

- Khả năng kháng nhiệt, kháng lửa tốt; 

- Khả năng chống va đập, chống đâm xuyên tốt giúp đảm bảo an toàn cho cán bộ 

chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ. 

b) Nhược điểm 

- Tấm che gáy bằng vật liệu da nên tương đối cứng.  

2.1.4. Giày chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

Tổng hợp đánh giá của các đơn vị (cấp đội) sử dụng: 
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a) Ưu điểm 

- Giày cứng cáp, bảo vệ chân từ các phía tốt; 

- Đế giày chống đâm xuyên tốt; 

- Pho mũi composite cốt sợi thủy tinh giúp bảo vệ đầu ngón chân tốt khi bị vật 

nặng đè lên hoặc rơi phải; 

- Khả năng chống thấm nước, cách nhiệt tốt; 

- Có khả năng chống va đập, khó bị rách và vật nhọn đâm xuyên, chống trơn 

trượt tốt hơn so với ủng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước đây. 

b) Nhược điểm 

- Gót giày cứng khiến cho thao tác chân côn, ga, phanh khi lái xe chữa cháy chưa 

được thoải mái; 

- Viền sau của miệng giày không mềm nên trong quá trình sử dụng có thể gây 

khó chịu cho bắp chân. 

2.2. Nhận xét chung  

Các địa phương đánh giá bộ trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới 

có nhiều ưu điểm vượt trội so với bộ trang phục hiện tại lực lượng Cảnh sát 

PCCC và CNCH đang sử dụng, cụ thể: 100% đơn vị sử dụng trực tiếp (cấp đội) 

đánh giá bộ quần áo đáp ứng khả năng cách nhiệt, không bị hóa chất xâm nhập 

vào cơ thể; không bị vật nhọn đâm xuyên; đáp ứng khả năng chống vật cứng, 

nóng và kim loại nóng chảy; khả năng kháng chống va đập; 88,0% đánh giá đáp 

ứng khả năng chống thấm nước; 76,9% đánh giá kích cỡ phù hợp với vóc dáng 

của cán bộ chiến sỹ; Mũ gọn nhẹ, thoải mái, có khả năng kháng nhiệt, kháng lửa, 

chịu va đập, chống đâm xuyên tốt, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ khi thực 

hiện nhiệm vụ; Giày chống thấm nước, cách nhiệt tốt; có khả năng chống va đập, 

chống vật nhọn đâm xuyên, chống trơn trượt tốt. 
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Đặc biệt, khi sử dụng bộ trang phục mới trong quá trình chữa cháy, cán bộ 

chiến sĩ có thể áp sát ngọn lửa ở khoảng cách gần, tiến sâu vào vùng cháy để tìm 

kiếm, cứu người và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho 

cán bộ chiến sỹ, hạn chế được chấn thương. Trong đó có nhiều vụ chữa cháy đạt 

hiệu quả cao, cứu được nhiều người, được lãnh đạo Bộ Công an và các cấp khen 

thưởng; Bộ trang phục mới thể hiện tính chính quy, hiện đại của lực lượng Cảnh 

sát PCCC và CNCH, để lại ấn tượng tốt trong quần chúng nhân dân mỗi khi tham 

gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các hoạt động PCCC và CNCH khác. 

100% các đơn vị đánh giá cao hiệu quả sử dụng và kiến nghị trang bị đầy 

đủ bộ trang phục chữa cháy, cứu nạn cứu hộ mới cho cán bộ, chiến sỹ tham gia 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sỹ khi làm 

nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất cải tiến một số nội dung: Thiết kế quần áo rộng hơn 

nhằm thuận lợi cho việc di chuyển trong khi triển khai chữa cháy; giảm độ dày 

của quần áo nhưng vẫn có khả năng cách nhiệt tốt; trang bị bổ sung mũ vải cách 

nhiệt trùm đầu để bảo vệ vùng cổ, vùng tai, gáy; bổ sung đèn pin gắn mũ để cán 

bộ chiến sĩ rảnh tay dùng cho thao tác, hoạt động khác; cần thay đổi kích thước 

giày, găng tay cho phù hợp, thay vật liệu mềm hơn. 

Các vấn đề còn tồn tại nêu trên và các đề xuất cải tiến của đơn vị sử dụng 

đã được C07 tổng hợp để nghiên cứu, cải tiến tính năng kỹ thuật của bộ trang 

phục trong quá trình xây dựng dự án (ở phần sau của tài liệu này); đồng thời C07 

cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tổ chức tập luyện hàng ngày để nâng 

cao thể lực cán bộ chiến sỹ, thay đổi thói quen sử dụng bộ trang phục cũ và đạt 

được sự thích nghi hơn nữa trong việc sử dụng bộ trang phục mới. 

III. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN TRANG PHỤC CHỮA CHÁY VÀ CNCH 

Qua nghiên cứu, tổng hợp đánh giá C07 đề xuất cải tiến một số chi tiết: 

Thiết kế quần áo rộng hơn, đảm bảo yêu cầu công thái học, nhằm thuận lợi, linh 

hoạt cho việc di chuyển trong khi triển khai chữa cháy, CNCH; giảm độ dày của 

quần áo nhưng vẫn có khả năng cách nhiệt tốt, đáp ứng các yêu cầu của tiêu 

chuẩn trong nước và quốc tế; trang bị bổ sung mũ vải cách nhiệt trùm đầu để bảo 

vệ vùng cổ, vùng tai, gáy (Fire fighting hood); thay đổi kích thước giày, găng tay 

cho phù hợp, thay vật liệu mềm hơn; lựa chọn màu sắc để phân biệt chỉ huy và 

chiến sỹ.  
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Các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6689 : 2000 ISO 13688 : 

1998- Quần áo bảo vệ - Yêu cầu chung; QCVN 37:2019/BLĐTBXH Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa; TCVN 12366-

3:2018 (ISO 11999-3:2015) Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – 

Quần áo chống nóng và chống cháy tại các công trình – Yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thử và các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn khác có liên quan (Có bảng 

thông số các chỉ tiêu kỹ thuật chi tiết) 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY VÀ CNCH CHUYÊN DÙNG ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN 

STT 

Các vấn đề cần cải tiến 

đối với bộ trang phục 

trang bị thí điểm 

Thông số kỹ thuật bộ trang phục 

đề xuất cải tiến 
Minh họa (nếu có) Mục đích 

I Bộ quần áo chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

1 Mức độ thoải mái khi sử 

dụng và khả năng kết hợp 

với SCBA 

 Vật liệu may các lớp  

- Đối với các lớp vải chính: sử dụng vật 

liệu mới có độ dày và trọng lượng nhỏ 

hơn để may bộ quần áo chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ, nhưng vẫn đảm bảo các 

tính năng bảo vệ tương đương với bộ 

quần áo cũ.  

- Đối với các lớp gia cố tại đầu gối, 

khủy tay: Sử dụng vật liệu mới chuyên 

dụng có độ mềm mại, co giãn tốt, chống 

mài mòn và chịu nhiệt tốt hơn. 

 

Giảm bớt trọng lượng của 

bộ quần áo, từ đó tăng khả 

năng thoải mái khi sử 

dụng bộ quần áo. 

 Điều chỉnh kích thước bộ quần áo 

- Vẫn đáp ứng theo TCVN 6689:2000 

(ISO 13688:1998), tuy nhiên do bộ quần 

áo gồm nhiều lớp nên sẽ tăng kích thước 

ở 1 số điểm: 

 Tạo sự thoải mái trong các 

cử động của cán bộ chiến 

sỹ.  
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STT 

Các vấn đề cần cải tiến 

đối với bộ trang phục 

trang bị thí điểm 

Thông số kỹ thuật bộ trang phục 

đề xuất cải tiến 
Minh họa (nếu có) Mục đích 

+ Ống tay áo: Chiều dài tăng thêm 2 – 

3cm; đường kính tăng thêm 3-5cm; 

+ Ống quần: Chiều dài và độ rộng đều 

tăng thêm 2-3cm; 

+ Tăng độ rộng vòng ngực thêm 3 – 

5cm; Tăng chiều dài thân áo thêm 2 – 

3cm. 

2 Một số các chi tiết trên bộ 

quần áo chưa hợp lý  

 Cầu vai 

- Vị trí vai thường xuyên phải mang vác 

vật nặng hoặc đeo bình khí thở SCBA 

dẫn tới lực tác động lên cầu vai chiến sĩ 

là rất lớn trong thời gian dài.  

  Đề xuất: 

- Loại bỏ cá cầu vai, ve cổ áo (để đeo 

quân hàm, cấp hiệu) 

 

Tạo sự thoải mái cho cán 

bộ chiến sỹ trong việc 

mang, vác vật nặng như: 

cuộn vòi chữa cháy, lăng 

phun, bình khí thở 

SCBA... trong khoảng thời 

gian dài làm nhiệm vụ. 
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STT 

Các vấn đề cần cải tiến 

đối với bộ trang phục 

trang bị thí điểm 

Thông số kỹ thuật bộ trang phục 

đề xuất cải tiến 
Minh họa (nếu có) Mục đích 

 Đáp che cổ áo 

- Loại bỏ đáp che hiện tại; 

 Kéo dài phần đáp che khóa áo lên tận 

cổ để thay thế 

 

- Giảm thiểu thao tác trong 

quá trình mặc – cởi bộ 

quần áo; 

 Chun đai yếm quần 

- Thay đổi bộ khóa bucker hiện tại; 

- Sử dụng loại chun có độ dày mỏng 

hơn và mềm mại hơn.  

(Tham khảo bộ khóa và chun của hãng 

Rosenbauer) 

a 

- Tránh bị lỏng, tuột đai 

yếm trong 1 số trường hợp 

hoạt động mạnh; 

- Giúp cho việc mặc/cởi 

trang phục của cán bộ 

chiến sỹ cũng đơn giản 

hơn. 
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STT 

Các vấn đề cần cải tiến 

đối với bộ trang phục 

trang bị thí điểm 

Thông số kỹ thuật bộ trang phục 

đề xuất cải tiến 
Minh họa (nếu có) Mục đích 

 Khóa xẻ ống quần 

- Loại bỏ khóa xẻ ống quần và có thể 

thay thế bằng nhám dính điều chỉnh 

được độ rộng/hẹp  Giúp các chiến sĩ 

thoải mái hơn khi di chuyển vận động. 

 

Tăng độ thoải mái cùng 

tính thẩm mỹ cho bộ quần 

áo hơn so với việc sử dụng 

khóa kéo. 

II Găng tay chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

1 Không thoải mái khi sử 

dụng 

 Vật liệu may găng tay 

+ Thay đổi vật liệu may lòng găng tay 

từ vải Nomex phủ silicon sang da lộn, 

phần mu găng tay giữ nguyên vật liệu 

như đôi găng tay đang sử dụng. 

 

Loại bỏ lớp vải Nomex 

phủ silicon (nguyên nhân 

chính gây ra việc khó khăn 

trong việc cầm nắm) để 

thay thế bằng vật liệu có 

tính năng bảo vệ tương 

đương.   
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STT 

Các vấn đề cần cải tiến 

đối với bộ trang phục 

trang bị thí điểm 

Thông số kỹ thuật bộ trang phục 

đề xuất cải tiến 
Minh họa (nếu có) Mục đích 

 Điều chỉnh kích thước 

- Tăng kích thước đường kính ngón tay 

thêm 0.5cm. 

 Tạo sự rộng rãi, thoải mái 

trong các cử động của cán 

bộ chiến sỹ.  

2 Thiết kế  Ngón tay 

- Thiết kế thêm nếp gấp khớp tại mỗi 

ngón tay.  

 

Có sự co giãn ở từng ngón 

tay từ đó làm cho các hoạt 

động cầm nắm của cán bộ 

chiến sỹ cũng sẽ được linh 

hoạt và dễ dàng hơn. 

III Mũ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

1 Kiểu dáng/ Trọng lượng  Vỏ mũ 

- Thiết kế lại kiểu dáng vỏ mũ theo 

hướng hiện đại hơn, phù hợp hơn với 

kích thước và hình dạng đầu của người 

Việt. 

 

Với những thay đổi về 

thiết kế trên, trọng lượng 

mũ giảm từ 30 – 40g so 

với mũ cũ.  
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STT 

Các vấn đề cần cải tiến 

đối với bộ trang phục 

trang bị thí điểm 

Thông số kỹ thuật bộ trang phục 

đề xuất cải tiến 
Minh họa (nếu có) Mục đích 

 Quai đeo 

- Thiết kế lại bộ quai đeo đơn giản, gọn 

gàng và mềm mại hơn giúp tăng sự 

thoải mái khi sử dụng. 

2 Phụ kiện  Tấm che gáy 

- Thay thế tấm che gáy cũ bằng tấm che 

gáy làm bằng vải Nomex.  

 Tăng sự mềm mại hơn so 

với tấm che gáy bằng da, 

tránh được việc tấm che 

gáy hay đập vào vai, gáy 

cán bộ chiến sỹ. 

IV Giày chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

1 Thiết kế Thay thế giày (ghệt) đang sử dụng 

bằng ủng chữa cháy 

Loại ủng có thiết kế có các nếp gấp ở 

phần gót chân và mu bàn chân để khi 

vận động sẽ thoải mái hơn. 

 - Tạo sự mềm mại và 

thoải mái khi vận động 

nhưng vẫn đảm bảo các 

tính năng ưu việt của loại 

giày đang sử dụng.  
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IV. SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TRANG BỊ 

THÍ ĐIỂM VÀ BỘ TRANG PHỤC ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN 

Ngoài những Thông số kỹ thuật cơ bản mà bộ trang phục chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trang bị thí điểm đang có, bộ trang 

phục cải tiến cần đáp ứng được 1 số yêu cầu sau để đảm bảo tính chiến đấu cũng như sự an toàn, thoải mái cho các cán bộ chiến 

sỹ khi tham gia làm nhiệm vụ. 

 

BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHI TIẾT  

BỘ TRANG PHỤC TRANG BỊ THÍ ĐIỂM VÀ BỘ TRANG PHỤC DỰ KIẾN CẢI TIẾN 

 

STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

A BỘ QUẦN ÁO CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHUYÊN DÙNG (sản xuất trong nước) 

I Thông số chung bộ quần áo 

1 Kiểu dáng 
Bộ quần áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có kiểu 

dáng áo dài tay, quần ống dài kiểu có dây đai.  

Bộ quần áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có kiểu 

dáng áo dài tay, quần ống dài kiểu có dây đai.  

2 Model Pro-Fire-01  

3 Màu sắc Xanh navy (Navy Blue) Xanh navy (Navy Blue) 

4 Cấu tạo  

Gồm 3 lớp như sau: 

+ Lớp ngoài (KANOX-HM02RP): chống cháy, có 

trọng lượng 240g/m2. Liên kết lớp vải bằng đường 

may đôi; 

+ Lớp giữa: (CH100SLPTFE): Chống thấm, có 

trọng lượng 105g/m2. Liên kết lớp vải bằng đường 

may đơn và dán seam tape cách nhiệt, chống thấm; 

+ Lớp lót (KANOX-GORNOX&MAZIC-ST02): 

Được tạo bởi 2 lớp may chần với nhau (01 lớp cách 

nhiệt, 01 lớp thấm mồ hôi/ cách nhiệt). Trong lượng 

Gồm 3 lớp như sau: 

+ Lớp ngoài: Vải chống cháy, 75% Nomex/ 23% 

Kevlar/ 2% P140 có trọng lượng ~225g/m2. Liên kết 

lớp vải bằng đường may đôi; 

+ Lớp giữa: Chống thấm(Nomex/Kevlar + PTFE), có 

trọng lượng ~105g/m2. Liên kết lớp vải bằng đường 

may đơn và dán seam tape cách nhiệt, chống thấm; 

+ Lớp lót: Được tạo bởi 2 lớp may chần với nhau (01 

lớp cách nhiệt, 01 lớp thấm mồ hôi), liên kết lớp vải 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

lớp cách nhiệt 150g/m2; Trọng lượng lớp thấm mồ 

hôi 120g/m2. Liên kết lớp vải bằng đường may đơn. 

bằng đường may đơn: 

 . Lớp cách nhiệt: PU, trọng lượng ~150g/m2; 

 . Lớp thấm mồ hôi: 50% Aramid/ 50% Viscose FR; 

trọng lượng ~ 120g/m2. 

5 Chỉ may bộ quần áo Meta-Aramid Meta-Aramid 

6 Trọng lượng bộ quần áo 3,5kg ± 05% (tùy từng kích cỡ) 3,3kg ± 05% (tùy từng kích cỡ) 

7 Đóng gói 1 bộ/1 túi nylon đóng trong thùng carton 1 bộ/1 túi nylon đóng trong thùng carton 

II Áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

8 Cổ áo 

Cổ trụ cao bảo vệ cổ và cằm chống lại tác động 

nhiệt, ngọn lửa. Thiết kế nhám dính thuận tiện khi 

mặc/cởi. 

Cổ trụ cao bảo vệ cổ và cằm chống lại tác động nhiệt, 

ngọn lửa. 

9 Tay áo 

Khuỷu tay được gia cố thêm 1 lớp vải hình bầu dục: 

+ Vật liệu: cùng loại với lớp vải ngoài cùng 

(KANOX-HM02RP); 

+ Trọng lượng: 240g/m2; 

Bo tay làm bằng vải sợi chống cháy, có khuyết lỗ 

để lồng vào ngón tay cái để không bị co tay áo khi 

làm việc. 

Khuỷu tay được gia cố thêm 1 lớp vải hình thang: 

+ Vật liệu: Vải chống mài mòn 100% Para-Aramid; 

+ Trọng lượng: ~400g/m2; 

Bo tay làm bằng vải sợi chống cháy, có khuyết lỗ để 

lồng vào ngón tay cái để không bị co tay áo khi làm 

việc; 

Chiều dài tay áo tăng thêm 2cm;  

Đường kính tay áo tăng thêm 4cm so với trước đây. 

10 Thân áo 

+ Vòng ngực: 130cm (đối với cỡ L) 

+ Chiều dài thân áo: 72cm (đối với cỡ L) 

+ Vòng ngực: 134cm (đối với cỡ L) 

+ Chiều dài thân áo: 75cm (đối với cỡ L) 

(Ghi chú: Tăng độ rộng vòng ngực thêm 4cm; Tăng 

chiều dài thân áo thêm 3cm) 

11 
Logo lực lượng Logo của lực lượng Cảnh sát PCCC Logo của lực lượng Cảnh sát PCCC 

Phương pháp Thêu bằng chỉ chống cháy Thêu bằng chỉ chống cháy 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

Vị trí Cách mép trên tay phải: ~4,5cm Cách mép trên tay phải: ~ 4,5cm 

Kích thước Dài x rộng: ~9x7cm Dài x rộng: ~ 9x7cm 

12 

Chữ “CẢNH SÁT 

PCCC VÀ CNCH” 
  

Phương pháp Thêu bằng chỉ chống cháy màu vàng Thêu bằng chỉ chống cháy màu vàng 

Vị trí 

- Sau lưng; 

- Khoảng cách so với chân cổ áo: ~11cm; 

- Khoảng cách 2 dòng: ~1,5cm; 

- Sau lưng; 

- Khoảng cách so với chân cổ áo: ~ 11cm; 

- Khoảng cách 2 dòng: ~ 1,5cm; 

Kích thước 

- Chiều dài chữ “CẢNH SÁT”: ~21,2cm; 

- Chiều dài chữ “PCCC và CNCH”: ~31,5cm; 

- Chiều cao của chữ: ~3cm. 

- Chiều dài chữ “CẢNH SÁT”: ~21,2cm; 

- Chiều dài chữ “PCCC và CNCH”: ~31,5cm; 

- Chiều cao của chữ: ~3cm. 

13 

Phản quang    

Kích thước Rộng 5 cm  Rộng 5 cm  

Màu sắc Nền nõn chuối, nhân ghi sáng có kích thước 2cm. Nền nõn chuối, nhân ghi sáng có kích thước 2cm. 

Vị trí 

Được may chắc chắn vào mặt ngoài cùng của áo. 

Bao gồm: 2 đường ống tay áo, 2 đường quanh thân 

áo. 

Được may chắc chắn vào mặt ngoài cùng của áo. 

Bao gồm: 2 đường ống tay áo, 2 đường quanh thân 

áo. 

14 
Túi áo    

Số lượng 03 chiếc  03 chiếc  
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

Vị trí, kích thước, quy 

cách 

- 1 túi cài bộ đàm (ngực trái): dạng túi hộp,  

dài x rộng: ~24x8cm; 

- 2 túi có nắp nhám dính (2 bên sườn);  

thân túi dài x rộng: ~20,5x19,5cm;  

nắp túi dài x rộng: ~21,5x7,5cm. 

- 1 túi cài bộ đàm (ngực trái): dạng túi hộp,  

dài x rộng: ~24x8cm; 

- 2 túi có nắp nhám dính (2 bên sườn);  

thân túi dài x rộng: ~20,5x19,5cm;  

nắp túi dài x rộng: ~21,5x7,5cm. 

Tính năng, thiết kế 

Đáy túi 2 bên sườn được thiết kế 02 lỗ thoát được 

nước (có kích thước 1cm). Miệng túi có nắp đóng 

(trừ túi đựng bộ đàm). 

Đáy túi 2 bên sườn được thiết kế 02 lỗ thoát được 

nước (có kích thước 1cm). Miệng túi có nắp đóng 

(trừ túi đựng bộ đàm). 

15 Khóa áo 

Kiểu kéo thẳng đứng, bên ngoài có vạt áo với lớp 

nhám dính bên trong để che phần khóa và đều làm 

từ vật liệu chống cháy; 

Vật liệu: Làm bằng đồng; 

Răng khóa: răng 10; 

Tape khóa làm bằng vật liệu chống cháy. 

Kiểu kéo thẳng đứng, bên ngoài có vạt áo với lớp 

nhám dính bên trong để che phần khóa và đều làm từ 

vật liệu chống cháy; 

Vật liệu: Làm bằng đồng; 

Răng khóa: răng 10; 

Tape khóa làm bằng vật liệu chống cháy. 

16 Thiết kế khác 

- Thiết kế ve cổ và đai cầu vai để cài công an 

hiệu, cấp hiệu; 

- Vị trí cài biển tên (ở phía ngực phải): (Dài x 

rộng): ~(9,5x2,7)cm. 

- Loại bỏ ve cổ và đai cầu vai; 

- Vị trí cài biển tên (ở phía ngực phải): (Dài x rộng): 

~(9,5x2,7)cm. 

III Quần chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

17 Quần 

Kiểu dáng quần dài, có dây đeo tích hợp khóa gài, 

ống quần suông thẳng phía sau ống quần thiết kế 

khóa kéo để điểu chỉnh độ rộng của ống quần; 

Đầu gối được gia cố 1 lớp vải để chống mài mòn: 

Kiểu dánh quần dài, có dây đeo tích hợp bộ khóa có 

thể điều chỉnh độ dài, ống quần suông thẳng, gần 

miệng ống quần thiết kế thêm dây đai có nhám dính 

để điểu chỉnh độ rộng của ống quần; 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

+ Vật liệu: cùng loại với lớp vải ngoài cùng 

(KANOX-HM02RP); 

Cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có 

móc cài và quai nhê nhám dính. 

Đầu gối được gia cố 1 lớp vải để chống mài mòn: 

+ Vật liệu: Vải chống mài mòn 100% Para-Aramid; 

 Cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có 

móc cài và quai nhê nhám dính. 

18 Đai quần 

Vật liệu: chun chống cháy: 

+ Bản rộng: 3,8cm; 

+ Độ dày: 0,35cm. 

Vật liệu: chun chống cháy: 

+ Bản rộng: 3,8cm; 

+ Độ dày: 0,2cm. 

19 Khóa gài dây đai quần 

Vật liệu: Nhưa chịu nhiệt; 

Loại: bucke đóng mở được. 

 

Vật liệu: Nhựa chịu nhiệt; 

May liên kết trực tiếp vào quần, không mở được. 

 

20 

Phản quang    

Kích thước 5 cm  5 cm  

Màu sắc Nền nõn chuối, nhân ghi sáng có kích thước 2cm Nền nõn chuối, nhân ghi sáng có kích thước 2cm 

Vị trí 
Được may chắc chắn vào mặt ngoài cùng của quần, 

mỗi ống quần may 01 đường phản quang. 

Được may chắc chắn vào mặt ngoài cùng của quần, 

mỗi ống quần may 01 đường phản quang. 

21 Túi    
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

Vị trí Túi quần dọc hai bên ngoài phần đùi dưới Túi quần dọc hai bên ngoài phần đùi dưới 

Số lượng 02 chiếc (mỗi ống quần 01 chiếc) 02 chiếc (mỗi ống quần 01 chiếc) 

Kiểu 

- Có nắp nhám dính; 

- Thân túi (dài x rộng): ~(21x20) cm; 

- Nắp túi (dài x rộng): ~(21,7x10,5) cm. 

- Có nắp nhám dính; 

- Thân túi (dài x rộng): ~(21x20) cm; 

- Nắp túi (dài x rộng): ~(21,7x10,5) cm. 

Tính năng 

Đáy túi được thiết kế 02 lỗ thoát được nước (có 

kích thước 1cm); 

Miệng túi có nắp đóng để ngăn được các mảnh vụn 

từ đám cháy bắn vào. 

Đáy túi được thiết kế 02 lỗ thoát được nước (có kích 

thước 1cm);  

Miệng túi có nắp đóng để ngăn được các mảnh vụn từ 

đám cháy bắn vào. 

IV Chỉ tiêu kỹ thuật   

22 Đáp ứng tiêu chuẩn 

EN 469:2005 Quần áo bảo vệ cho lính cứu hỏa – 

Yêu cầu hiệu suất cao cho bộ đồ bảo vệ lính cứu 

hỏa 

TCVN 12366-3:2018 (ISO 11999-3:2015) – Phương 

tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Quần áo 

chống nóng và chống cháy tại các công trình 

23 Độ chịu lửa 

- Không cháy tới đỉnh hay ra mép ngoài 

- Không bị thủng lỗ 

- Không bị nóng chảy hoặc tạo thành mảnh vụn 

cháy 

- Không tiếp tục cháy 

- Không tàn cháy 

 

(Đối với lớp vải ngoài) 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 

15025:2002 Quy trình A) 

Đáp ứng mục 4.17.2 - TCVN 12366-3:2018 (ISO 

11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

Độ chịu lửa (đốt bề mặt) đối với tính năng A1 

Phương pháp thử: Quy trình A của TCVN 7205:2002 

(ISO 15025:2000) 

24 Độ chịu lửa - Không cháy tới đỉnh hay ra mép ngoài Đáp ứng mục 4.17.2 - TCVN 12366-3:2018 (ISO 



36 

 

 

 

 

STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

- Không bị thủng lỗ 

- Không bị nóng chảy hoặc tạo thành mảnh vụn 

cháy 

- Không tiếp tục cháy 

- Không tàn cháy 

(Đối với lớp vải lót trong cùng) 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 

15025:2002 Quy trình A) 

11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

Độ chịu lửa (đốt mép dưới) đối với tính năng A2 

Phương pháp thử: Quy trình A của TCVN 7205:2002 

(ISO 15025:2000) 

25 Sự truyền nhiệt (ngọn lửa) 

- Hệ số HTI24 = 19,9 s; 

- Hệ số HTI24-12 = 5,6s. 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 9151:2016) 

- Hệ số HTI24 ≥ 13 

- Hệ số HTI24-12 ≥ 4 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 6877 (ISO 

9151)) 

26 Sự truyền nhiệt (bức xạ) 

- Hệ số RHTI24 = 20,1s; 

- Hệ số RHTI24-12 = 5,5s. 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 6942:2002 

Phương pháp B ở 40kW/m2) 

- Hệ số RHTI24 ≥ 18 

- Hệ số RHTI24-12 ≥ 4 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 6878 (ISO 

6942 Phương pháp B ở 40kW/m2)) 

27 Độ chịu nhiệt  

Vật liệu không bắt cháy, nóng chảy 

Độ co rút tối đa: 

- Lớp ngoài: 0,5% 

- Lớp giữa: 0,6% 

- Lớp lót: 1,3% 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 17493:2000 ở 

 

Đáp ứng theo mục 4.17.4 - TCVN 12366-3:2018 

(ISO 11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 7206:2002 

(ISO 17493)) 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

1800C) 

28 Độ bền kéo 

- Cường độ chịu kéo theo chiều dọc 3.179N; 

- Cường độ chịu kéo theo chiều ngang 2.074N. 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 6942:2002 

Phương pháp A ở 10kW/m2 trong vòng 3 phút hoặc 

EN ISO 13934-1:2013)  

Đáp ứng theo mục 4.18.1 - TCVN 12366-3:2018 

(ISO 11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 13934-1:2013) 

29 Độ bền xé 

- Độ bền xé theo chiều dọc 483N;  

- Độ bền xé theo chiều ngang 538N. 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 13937-

2:2000 hoặc ISO 4674-1) 

Đáp ứng theo mục 4.18.2 - TCVN 12366-3:2018 

(ISO 11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp B của ISO 13937-2:2000 hoặc Phương 

pháp B của TCVN 10501-1:2014 (ISO 4674-1)) 

30 Làm ướt bề mặt 

Mức phun sương = 4 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 4920:2012) 

Đáp ứng theo mục 4.19.2 - TCVN 12366-3:2018 

(ISO 11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 4920:2012) 

31 
Biến đổi kích thước (khi 

giặt và/hoặc giặt khô) 

- Lớp ngoài:  

Chiều dọc -2,0%,     

Chiều ngang -0,5% 

- Lớp giữa:  

Chiều dọc -3,0%,  

Chiều ngang -2,5% 

- Lớp lót:  

Chiều dọc - 3,0%,  

Chiều ngang -1,5% 

Đáp ứng theo mục 4.21.1- TCVN 12366-3:2018 (ISO 

11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 8041:2009 

(ISO 5077)) 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 5077:2007) 

32 
Chống xâm nhập bởi hóa 

chất lỏng 

- Không có sự xâm nhập vào lớp trong cùng; 

- Tỷ lệ chống thấm > 80%. 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 6530:2005) 

Đáp ứng theo mục 4.19.5 - TCVN 12366-3:2018 

(ISO 11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 6530:2005) 

33 Độ chống thấm nước 

Độ thấm nước ≥ 24,5kPa 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 20811:1992 

(1996) hoặc ISO 811) 

Đáp ứng mục 4.19.4 - TCVN 12366-3:2018 (ISO 

11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 811:1981) 

34 
Kháng hơi nước (Độ chịu 

hơi nước) 

Ret  = 19,9 m2.Pa/W 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 

11092:2014) 

≤ 40 m2.Pa/W 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN ISO 11092) 

35 
Các yêu cầu về thiết kế 

quần áo 
Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục từ 4.1 đến 4.13 - TCVN 12366-

3:2018 (ISO 11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử Trực quan, thước đo) 

36 

Độ chịu nhiệt của chỉ (quần 

áo và bộ phận bảo vệ cổ 

tay) 

(Phương pháp thử theo ISO 

3146:2000)  

Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục 4.17.10 - TCVN 12366-3:2018 

(ISO 11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo ISO 3146:2000) 

37 Độ bền đường may Chưa thử nghiệm 
Đáp ứng theo mục 4.18.3 và 4.18.4 - TCVN 12366-

3:2018 (ISO 11999-3:2015) 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo ISO 13935-2:2014) 

38 Độ chống hấp thụ nước Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục 4.19.3- TCVN 12366-3:2018 (ISO 

11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo ISO 4920) 

39 
Độ chống ăn mòn của phụ 

kiến cứng 
Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục 4.21.2- TCVN 12366-3:2018 (ISO 

11999-3:2015) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo ISO 9227)   

B GĂNG TAY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

I Thông tin chung    

1 Chủng loại 

Là găng tay chuyên dụng xỏ kín 5 ngón, mục đích 

là để bảo vệ khu vực tay của cán bộ chiến sĩ chống 

lại các tác động xấu của môi trường trong các hoạt 

động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Là găng tay chuyên dụng xỏ kín 5 ngón, mục đích là 

để bảo vệ khu vực tay của cán bộ chiến sĩ chống lại 

các tác động xấu của môi trường trong các hoạt động 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2 

Model 

Hãng sản xuất 

xuất xứ 

Model: Josephine 8048 ; 

Hãng sản xuất: Holík International SRO;  

Xuất xứ: Cộng hòa Séc. 

 

3 Màu sắc Xanh đen  

4 
Cấu tạo    

Lớp ngoài  Mu bàn tay Kermel  Nomex phủ gốm 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

Lòng bàn tay 50% Dupont TM KevlarR/50% Meta-Aramid Da bò được xử lý đặc biệt 

Lớp giữa Vải không dệt Aramid Vải không dệt Aramid 

Lớp chống thấm Màng PU Màng PU 

Lớp lót Aramid  Aramid  

5 Cổ tay Được may với chun co giãn  Được may với chun co giãn  

6 Ngón tay Thiết kế trơn Thiết kế thêm nếp gấp khớp tại mỗi ngón tay 

7 Đường chỉ Aramid chống cháy (nomex) Aramid chống cháy (nomex) 

8 Trọng lượng < 250g < 250g 

II Chỉ tiêu kỹ thuật   

9 Đáp ứng tiêu chuẩn 
EN 659:2003 + A1:2008 Găng tay bảo hộ dùng cho 

lính cứu hỏa hoặc tiêu chuẩn 

TCVN 7616:2007 (ISO 15383:2021) – Găng tay bảo 

vệ cho nhân viên chữa cháy  

10 
Độ bền cháy (Tác động do 

cháy) 

Đường may không mờ, chất liệu không cháy và 

không nhỏ giọt 

Thời gian cháy: 0s 

Thời gian tàn cháy: 0s 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 7205:2002 

(ISO 15025:2000) hoặc EN 659:2003 + A1:2008) 

Đáp ứng theo mục 6.2.1 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000)) 

11 
Truyền nhiệt (tiếp xúc với 

ngọn lửa) 

Lòng bàn tay: HTI24 = 21,9s 

Mặt sau găng tay: HTI24 = 21,3s 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 6877:2001 

(ISO 9151)) 

Đáp ứng theo mục 6.2.2 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với TCVN 6877:2001 (ISO 9151)) 
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12 Truyền nhiệt (bức xạ) 

Gía trị nhỏ nhất: 22,4s 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 6878:2001 

(ISO 6942:2002)) 

Đáp ứng theo mục 6.2.3 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với phương pháp B của TCVN 6878 (ISO 

6942:2002)) 

13 Truyền nhiệt (truyền dẫn) 

Khô: 24,3s 

Ướt: 16,9s 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 12127) 

Đáp ứng theo mục 6.2.4 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với ISO 12127) 

14 
Khả năng chịu nhiệt (Độ 

bền nhiệt) 

Chất liệu không tan chảy, nhỏ giọt và không bắt lửa 
 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 7206:2002 

(ISO 17493:2000)) 

Đáp ứng theo mục 6.2.5 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với TCVN 7206 (ISO 17493)) 

15 Co ngót do nhiệt 

0,9% 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 7206:2002 

(ISO 17493:2000)) 

Đáp ứng theo mục 6.2.5 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với TCVN 7206 (ISO 17493)) 

16 
Chịu mài mòn (Độ bền mài 

mòn) 

Không thủng sau 8.000 chu kỳ. 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 12947- 4) 

Đáp ứng theo mục 6.3.1 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với ISO 12947- 4) 
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17 Kháng cắt (Độ bền cắt) 

Lòng bàn tay: 53,7N 

Mặt sau của găng tay: 9,06N 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 13997) 

Đáp ứng theo mục 6.3.2 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với ISO 13997) 

18 
Chống đâm xuyên (Độ bền 

đâm xuyên) 

106 N 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 13996)  

Đáp ứng theo mục 6.3.4 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với ISO 13996) 

19 
Khả năng chống thấm đối 

với sự xâm nhập của nước 

Không có vết nước bên trong găng tay 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 811) 

Đáp ứng theo mục 6.4.1 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với ISO 811) 

20 

Khả năng chống thấm đối 

với sự xâm nhập của hóa 

chất lỏng: 40%NaOH; 

36%HCl; 30%H2SO4; 

Heptane. 

Không bị xâm nhập 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo TCVN 6692:2007 

(ISO 13994:2005)) 

Đáp ứng theo mục 6.4.2 – TCVN 7616:2007 (ISO 

15383:2021) 

----------------------------------------- 

(Phù hợp với TCVN 6692 (ISO 13994)) 

C MŨ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

I Thông tin chung  

1 Chủng loại 
Là loại mũ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ 

phần đầu, cổ của cán bộ chiến sỹ 

Là loại mũ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ phần 

đầu, cổ của cán bộ chiến sỹ 

2 Model 
Fire HT 04 (Hãng sản xuất: PAB Akrapovic; Xuất 

xứ: Croatia) 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

3 Màu sắc 
- Mũ cho chiến sỹ: Màu đỏ 

- Mũ cho chỉ huy: Màu vàng 

- Mũ cho chiến sỹ: Màu đỏ 

- Mũ cho chỉ huy: Màu vàng 

4 Vật liệu chính Composite. Composite 

5 Kính che mặt 

Gồm 02 kính: Kính che mặt bên ngoài và kính nhỏ 

bên trong, cụ thể: 

- Kính che mặt bên ngoài: Làm bằng Polycarbonat, 

có thể gập lên khi không sử dụng. 

- Kính nhỏ bên trong: Che kín phần mắt, dùng khi 

không phải tiếp xúc trực tiếp với đám cháy, có thể 

gập lên khi không sử dụng. 

Gồm 02 kính: Kính che mặt bên ngoài và kính nhỏ 

bên trong, cụ thể: 

- Kính che mặt bên ngoài: Làm bằng Polycarbonat, 

có thể gập lên khi không sử dụng. 

- Kính nhỏ bên trong: Che kín phần mắt, dùng khi 

không phải tiếp xúc trực tiếp với đám cháy, có thể 

gập lên khi không sử dụng. 

6 Chiều rộng lòng mũ 52 – 64 cm 52 – 64 cm 

7 Tấm trùm bảo vệ sau gáy Làm bằng da chống cháy. Làm bằng vải Nomex 

8 
Hệ thống giảm sóc bên 

trong mũ 
Polyurethane Polyurethane 

9 Hệ thống quai đeo mũ Chống cháy. 
Là loại chống cháy có thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, dễ 

sử dụng 

10 Logo 
Logo của lực lượng Cảnh sát PCCC ở phía trước 

của mũ  

Logo của lực lượng Cảnh sát PCCC ở phía trước của 

mũ  

11 Phản quang 

- Có phản quang 2 bên sườn mũ; 

- Kích thước dải phản quang (dài 25,5cm, rộng 

2,5cm). 

- Thiết kế phản quang ở 2 bên sườn mũ; 

12 Trọng lượng 1.500g < 1.500g 

13 Tính năng Chịu được nhiệt độ cao (≥ 1.000oC trong 10s); Chịu được nhiệt độ cao (≥ 1.000oC trong 10s); 
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Chịu được nhiệt độ trong thời gian dài (≥ 250oC 

trong thời gian 30 phút (nhiệt bức xạ 14Kw/m2); 

Chịu được nhiệt lạnh ≤ -30oC, cách điện. 

Chịu được nhiệt độ trong thời gian dài (≥ 250oC trong 

thời gian 30 phút (nhiệt bức xạ 14Kw/m2); 

Chịu được nhiệt lạnh ≤ -30oC, cách điện. 

II Chỉ tiêu kỹ thuật  

14 Đáp ứng tiêu chuẩn 
EN 443:2008 Mũ bảo vệ cho nhân viên chữa cháy 

trong nhà và công trình khác 

TCVN12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015) – Phương 

tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phần 5: 

Mũ bảo vệ 

15 Bức xạ nhiệt 

Trong điều kiện luồng bức xạ 14kW/m2 và nhiệt độ 

8oC thì mũ không bị hủy hoại hay phá hủy. 

 

(Phương pháp thử theo EN 443:2008) 

Đáp ứng mục 4.4.2.1 – TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.1.1 - TCVN 12366-

5:2019) 

16 Chống vật cứng nóng 

Đáp ứng ở 1 số điểm  

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

- 

17 Chống kim loại nóng chảy 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

Đáp ứng mục 4.4.3 – TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.2 - TCVN 12366-

5:2019) 

18 Kháng nhiệt 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

Đáp ứng mục 4.4.4.1 – TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.3.1 - TCVN 12366-

5:2019) 

19 Kháng lửa 
Không nhỏ giọt sau 5 giây kể từ khi khử bỏ ngọn 

lửa đốt 

Đáp ứng mục 4.4.5.1 – TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.4.1 - TCVN 12366-

5:2019) 

20 
Lực tác dụng vào đầu khi 

va đập 

Không vượt quá 15kN 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

Đáp ứng mục 4.4.8.1 – TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.7.1 - TCVN 12366-

5:2019) 

21 
Bề mặt phía trong mũ khi 

va đập 

Không có điểm tiếp xúc giữa vật đâm xuyên và 

khối thí nghiệm (còn nguyên vẹn lớp bề mặt bên 

trong của mũ khi va chạm) 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

- 

22 
Nén các bề mặt (Chịu lực 

nén ngang và lực nén dọc) 

Độ biến dạng: ngang 14,9mm, dọc 31,4mm 

Biến dạng dư: Ngang: 2,3mm, dọc 1,0mm 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

Đáp ứng mục 4.4.12 – TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.11 - TCVN 12366-

5:2019) 

23 Độ bền quai đeo mũ 

Độ giãn dài tối đa tại lực tác dụng 250N: 16,9mm 

Đứt ở lực từ 865,5N 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

Đáp ứng mục 4.4.14.1 – TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.13.1 - TCVN 12366-

5:2019) 

24 Kháng đâm xuyên 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

Đáp ứng mục 4.4.11.1 – TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.10.1 - TCVN 12366-

5:2019) 

25 Đặc tính điện Đáp ứng ở 1 số điểm Đáp ứng mục 4.4.17.1 – TCVN 12366-5:2019 
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(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.5.16.1 - TCVN 12366-

5:2019) 

26 Tiếp xúc với hóa chất lỏng 

Đáp ứng ở 1 số điểm 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 443:2008) 

- 

27 Cấu tạo mũ Chưa thử nghiệm 

5 bộ phận theo 4.1 TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.1 TCVN 12366-

5:2019) 

28 Sự vừa vặn Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng mục 4.1.1 TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.1.1 TCVN 12366-

5:2019) 

29 Vật liệu Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng mục 4.1.8 TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.1.8 TCVN 12366-

5:2019) 

30 Vùng bảo vệ Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng mục 4.1.10 TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.1.10 TCVN 12366-

5:2019) 
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31 Khối lượng Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng mục 4.1.12 TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 4.1.12 TCVN 12366-

5:2019) 

32 Ghi nhãn  Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng mục 5 TCVN 12366-5:2019 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử theo mục 5 TCVN 12366-5:2019) 

D ỦNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

I Thông tin chung 

1 Chủng loại 
Là loại giày cao cổ, dùng trong công tác chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

Là loại ủng cao cổ, dùng trong công tác chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

2 

Model 

Hãng sản xuất 

Xuất xứ 

Model: Helios DC; 

Hãng sản xuất: Boche;  

Xuất xứ: Tunisia. 

 

3 Màu sắc Màu đen  

4 Chất liệu Làm bằng vật liệu da, dày 2,2 ± 0,2mm. Da bò, dày 2,2-2,6mm, đã được xử lý kỵ nước. 

5 Màng lót bên trong 100% không thấm nước. 100% không thấm nước. 

6 Pho mũi an toàn 
Được lót bằng sợi thủy tinh, có tác dụng bảo vệ 

ngón chân 
Composite hoặc thép. 

7 Mũi giày/ủng 
Làm bằng cao su chống cháy 1,7mm, được hàn 

chắc chắn. 
TPU hoặc cao su chống cháy. 
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8 Khóa kéo 
Thiết kế khóa kéo hai bên, thuận lợi cho thao tác 

nhanh. 
Không có. 

9 Dây giày/ủng Làm bằng vật liệu chống cháy. Không có. 

10 Lót giày/ủng Hình dạng tự nhiên ôm bàn chân và có thể tháo rời. Hình dạng tự nhiên ôm bàn chân và có thể tháo rời. 

11 Đế giày/ủng 
Lắp bằng cách hàn, làm bằng cao su Nitrile, lót 

bằng thép không gỉ 

Làm bằng cao su chống cháy hoặc vật liệu có tính 

năng tương đương có lót chống đâm xuyên. 

12 Chỉ khâu Sử dụng chỉ chống cháy. Sử dụng chỉ chống cháy nếu có. 

13 Tính năng 

Khả năng chống nước, cách nhiệt, chống trơn trượt, 

chống đấm xuyên, chống ăn mòn của đế, chống 

cháy, chống tĩnh điện, chống lạnh (đế) 

Khả năng chống nước, cách nhiệt, chống trơn trượt, 

chống đấm xuyên, chống cắt, chống ăn mòn của đế, 

chống cháy, chống tĩnh điện… 

14 Trọng lượng 1,95 kg đối với cỡ 42. ~2,5kg 

II Chỉ tiêu kỹ thuật   

15 Đáp ứng tiêu chuẩn 
EN 15090:2012 - Giầy bảo vệ cho nhân viên chữa 

cháy 

TCVN 12367:2018 – Phương tiện bảo vệ cá nhân cho 

người chữa cháy - Ủng chữa cháy 

16 

Chống nước 

(Phương pháp thử nghiệm 

theo ISO 20345:2011) 

0 cm2 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 20345:2011) 

Đáp ứng theo mục 5.6 –TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo mục 5.15.2– TCVN 

7651:2007 (ISO 20344:2004)) 

17 

Cách nhiệt (Phương pháp 

thử nghiệm theo EN 

15090:2012) 

Nhiệt độ bên trong < 42oC sau 10 phút ở 250oC 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 15090:2012) 

Đáp ứng theo mục 5.3 – TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo mục 5.12 – TCVN 

7651:2007 (ISO 20344:2004) có 2 mức A1, A2) 

18 Chống trơn trượt sàn lát - Góc trượt về trước theo điều kiện A: ≥ 0,28 - 
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gạch (SRA) 

(Phương pháp thử nghiệm 

theo ISO 20345:2011) 

- Góc trượt về trước theo điều kiện B: ≥ 0,32 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 20345:2011) 

19 

Chống trơn trượt sàn thép 

(SRB) 

(Phương pháp thử nghiệm 

theo ISO 20345:2011)  

- Góc trượt về trước theo điều kiện C: ≥ 0,13 

- Góc trượt về trước theo điều kiện D: ≥ 0,18 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 20345:2011)  

- 

20 

Chống đâm xuyên 

(Phương pháp thử nghiệm 

theo ISO 20345:2011) 

≥ 1100 N 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 20345:2011) 

Đáp ứng theo mục 5.2.4 – TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo mục 5.8.2 - TCVN 

7651:2007 (ISO 20344:2004)) 

21 

Chống ăn mòn của đế 

(Phương pháp thử nghiệm 

theo ISO 20345:2011) 

Ít hơn 3 điểm ăn mòn dài 2,0mm theo bất kỳ hướng 

nào. 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 20345:2011) 

- 

22 

Hấp thụ năng lượng phần 

gót 

(Phương pháp thử nghiệm 

theo ISO 20345:2011) 

≥ 20 J 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 20345:2011) 

- 

23 

Chống cháy (Phương pháp 

thử nghiệm theo EN 

15090:2012) 

Chịu lửa 0s 

Nhiệt dư 0s 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 15090:2012) 

Đáp ứng theo mục 5.8.2 - TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo mục 6.9 - TCVN 

12367:2018) 

24 Chống tĩnh điện (Phương Trong khoảng 100kΩ đến 1000MΩ. - 



50 

 

 

 

 

STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

pháp thử nghiệm theo EN 

15090:2012) 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo EN 15090:2012) 

25 

Chống lạnh (đế) 

(Phương pháp thử nghiệm 

theo ISO 20345:2011) 

≤ 10oC 

 

(Phương pháp thử nghiệm theo ISO 20345:2011) 

- 

26 Độ bền  va đập Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo Bảng 4 – TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo mục 5.4 – TCVN 

7651:2007 (ISO 20344:2004)) 

27 Độ bền nén Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục 5.2.2 – TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo mục 5.5 – TCVN 

7651:2007 (ISO 20344:2004)) 

28 Kiểu vân Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục 5.7.1 –TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm: Kiểm tra trực quan) 

29 Chiều cao vân đế Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục 5.7.2 – TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm theo mục 8.1 – TCVN 

7651:2007 (ISO 20344:2004) 

30 
Chiều cao vân đế trong 

vùng eo 
Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục 5.7.3 – TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm: thước đo) 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

31 Gót chân Chưa thử nghiệm 

Đáp ứng theo mục 5.7.4 – TCVN 12367:2018 

----------------------------------------- 

(Phương pháp thử nghiệm: thước đo) 

E MŨ TRÙM ĐẦU 

I Thông tin chung  

1 Kiểu dáng Kiểu trùm quanh cổ và phần ngực (loại ngắn) 

2 Kích cỡ 1 cỡ phù hợp với mọi khuôn mặt 

3 Cấu trúc 2 lớp (lớp ngoài, lớp trong) 

4 Vật liệu Vải co giãn chịu nhiệt; 

5 Trọng lượng ≤ 250 gram 

6 Tính năng 

Mềm, nhẹ, mặc thỏa mái ôm sát đầu, thấm mồ hôi. 

Không co ngót, không biến dạng khi tiếp xúc với 

nhiệt. Phần khuôn mặt thiết kế với chun co giãn (đàn 

hồi) phù hợp với mọi kích cỡ khuôn mặt. Tương 

thích với tất cả các mặt nạ SCBA và mũ cứng chống 

cháy. 

II Chỉ tiêu kỹ thuật   

1 Tiêu chuẩn đáp ứng 

EN 13911:2017 (Quần áo bảo hộ cho lính cứu hỏa – 

Yêu cầu và phương pháp thử đối với mũ trùm chữa 

cháy cho lính cứu hỏa). 

2 Lan truyền ngọn lửa (vật liệu chính) 

- Không cháy tới đỉnh hay ra mép ngoài 

- Không bị thủng lỗ 

- Không bị nóng chảy hoặc tạo thành mảnh vụn 
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STT Nội dung Thông số bộ trang phục trang bị thí điểm Thông số bộ trang phục đề xuất cải tiến 

cháy 

- Không tiếp tục cháy 

- Không tàn cháy 

3 Lan truyền ngọn lửa (đường may) Đường may không mở 

4 Truyền nhiệt (ngọn lửa) 
HTI24 ≥ 8.0 

HTI24-12 ≥ 3.0 

5 Truyền nhiệt (bức xạ) 
RHTI24 ≥ 11.0 

RHTI24-12 ≥ 3.0 

6 Độ bền dư của vật liệu ≥ 200 kPA 

7 Độ chịu nhiệt  Độ co rút ≤ 5% 

8 Độ bền dư của đường may ≥ 450 kPA 

9 Biến đổi kích thước ≤ ± 5% 

F Tất  

I Thông tin chung  

1 Kiểu dáng Loại tất dài  

2 Chất liệu 
Cotton. Co giãn 4 chiều, mềm mại, thấm hút mồ hôi, 

thoáng khí và thoải mái khi mang 

3 Kích cỡ Free size 

4 Màu sắc Xanh rêu hoặc tím than 

 



53 

 

 

 

 

Hình ảnh mô tả Bộ trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên dùng gồm: Quần áo màu Xanh Navy đậm (Xanh 

tím than đang dùng), phân biệt chỉ huy mũ màu vàng, chiến sỹ mũ màu đỏ 
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PHẦN 2: ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN  BỘ TRANG PHỤC  

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ THÔNG THƯỜNG 

 

I. BỘ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY THÔNG THƯỜNG HIỆN 

ĐANG SỬ DỤNG 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh 

đạo Bộ Công an, công tác bảo đảm trang bị kỹ thuật và trang cấp phương 

tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Việc quy hoạch, đầu tư phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH có trọng 

tâm, trọng điểm góp phần không nhỏ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc trang bị các trang thiết bị bảo hộ, nhất 

là trang phục của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ còn nhiều bất cập, chưa phù hợp và chưa đảm bảo an toàn cho 

cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Mẫu trang phục chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ hiện đang sử dụng được may bằng vải kaki màu xanh đen, may 

một lớp, kèm theo mũ chữa cháy bằng nhựa ABS màu đỏ và ủng cao su. Vì 

vậy, bộ trang phục chữa cháy trên phù hợp với công tác tập huấn, huấn luyện 

và chưa đảm bảo được yêu cầu bảo vệ trong thực tiễn công tác chữa cháy. 

Thực tế sử dụng mẫu trang phục nêu trên đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, 

chưa phù hợp với thực tiễn công tác chữa cháy như: 

+ Khả năng bảo vệ chiến sĩ chữa cháy trước tác động nhiệt của đám cháy, 

trước các vật sắc, nhọn, đâm xuyên là chưa cao do mẫu trang phục hiện đang sử 

dụng chỉ có 01 lớp, chất liệu vải kaki vẫn bị thấm nước (hiện nay các nước tiên 

tiến đều sử dụng mẫu trang phục chữa cháy tối thiểu 03 lớp bằng chất liệu cách 

nhiệt tốt, chống thấm nước). 

+ Mũ chữa cháy có kích thước, trọng lượng lớn, thiếu linh hoạt trong chiến 

đấu; ủng chữa cháy bằng cao su chưa linh hoạt trong di chuyển; mẫu trang phục 

hiện nay chưa có găng tay đi kèm, cán bộ chiến sĩ thường phải trang bị thêm 

găng tay bằng vải… 

+ Ủng chữa cháy chất lượng chỉ như ủng bảo hộ lao động, khả năng bảo vệ 

chiến sĩ chữa cháy trước trước các vật sắc, nhọn, đâm xuyên là chưa cao, không 

theo tiêu chuẩn về Ủng chữa cháy… 

1.1. Bộ trang phục chữa cháy thông thường 

Tổ hợp thiết kế bộ trang phục chữa cháy thông thường bao gồm: 

 - Quần áo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông thường; 

 - Mũ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

 - Ủng chữa cháy. 
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Bộ quần áo này được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nghiên cứu thiết 

kế, đặt may trong nước và cấp phát cho các địa phương, được sử dụng từ 

2004 đến nay, sử dụng cho quá trình luyện tập, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ.  

1. Quần áo chữa cháy 

Bộ quần áo này thiết kế theo dạng áo khoác mỏng, có 03 kích thước 

chính là số 3, số 4 và số 5. Tuy về chiều dài có thể vừa với kích cỡ của 

người sử dụng nhưng phần thân ngang và ống tay áo, ống quần khá rộng nên 

chưa phù hợp với các hoạt động cứu nạn, cứu hộ. 

- Đây là bộ quần áo dài tay, may bằng vải kaki Hàn Quốc; màu xanh 

đen; riêng đầu gối chân và tay có thêm miếng lót đệm (2 lớp). 

- Quần dài, chun gấu, có số cố định, không điều chỉnh được; có 2 túi 

chéo như quần thông thường và 2 túi vuông ở 2 bên đùi ngoài, mỗi túi vuông 

có kèm 02 miếng dính. Cách gấu quần 18cm, tính từ dưới lên là dài phản 

quang màu vàng chanh rộng 4cm. Riêng bộ chỉ huy có thêm 01 sợi phản 

quang màu đỏ hồng, bề rộng 02cm.  

- Áo khoác chun 1 phần gấu áo; có 5 cúc cài và 01 miếng dính ở cổ, 01 

miếng dính ở vạt. Mỗi tay áo có 01 miếng dính ở cổ tay. Áo có 2 túi vuông ở 

2 vạt trước, mỗi túi có 2 miếng dính. Áo có 2 túi dọc có khóa kéo ở 2 bên 

ngực dưới. Mỗi bên nách áo có 02 hốc nhỏ đóng viền sắt 0.5 cm làm lỗ 

thông hơi. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mũ chữa cháy 

- Bằng nhựa ABS, màu đỏ RAL 3000, gồm 

nhiều chi tiết lắp ghép với nhau đảm bảo chắc 

chắn khi sử dụng như: vành ốp đầu, lõi xốp bảo vệ 

đầu, khung cài và hệ thống điều chỉnh cỡ đầu 

bằng bánh răng. 
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 - Bề mặt ngoài nhẵn, bóng, bề mặt bên trong đều phẳng, màu sắc đồng 

đều, không có bavia cạnh sắc và không có sự gia bền cục bộ ở bất cứ điểm nào 

trên thân mũ.  

 - Kính chắn bằng nhựa Polycacbonate, trong suốt, tấm che gáy bằng 

vải nomec có tẩm chất chống cháy. 

- Trọng lượng toàn bộ của mũ: 1.360 ± 60 gam/chiếc, kích thước (dài x 

cao) (350 x 160) ± 1,5 mm. 

 

3. Ủng chữa cháy 

- Làm bằng cao su tự nhiên có khả năng 

chịu nước và không thấm nước, màu đen, kiểu 

ủng đúc liền đế. cổ ủng, mũi ủng và các gờ sau 

của ủng có gân và có chỉ viền xung quanh 

- Phía trong thân ủng có vải lót mịn, mềm, 

bám dính tốt vào thành ủng, trong quá trình lưu 

kho hoặc sử dụng vải không bong tróc, dồn xô. 

- Đế ủng có lót tấm thép bề rộng đảm bảo 

khả năng đàn hồi, đặt nằm trong và bám dính tốt 

với cả hai lớp cao su của đế ủng, không bong 

tróc, giòn, gỉ, gẫy; đế ủng có cấu tạo hình răng cưa nhằm tăng độ ma sát khi 

sử dụng. 

Trọng lượng: 1.600÷1.800(±50) gam/đôi 

4. Một số hạn chế: 

- Kiểu dáng và màu sắc chưa đẹp, không gọn gàng; không tạo được 

dáng vẻ mạnh mẽ, nhanh nhẹn của chiến sỹ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Áo và quần không có liên kết (do áo bỏ ngoài quần) nên phần thắt lưng và 

bụng của chiến sỹ dễ bị hở ra trong quá trình thao tác, vận động. 

- Áo, nách áo, tay áo, ống dưới của quần rộng, dễ vướng vào dụng cụ 

phương tiện luyện tập và chướng ngại; quần dễ bị rách đũng. 

- Chỉ phù hợp với việc luyện tập; chưa phù hợp trong công tác chữa 

cháy, cứu nạn cứu hộ. 

- Khả năng ngăn chặn bức xạ nhiệt và khả năng bảo vệ người mặc trước 

những yêu tố nguy hiểm như vật sắc nhọn… là chưa cao. Chất liệu dễ ngấm 

nước và chất lỏng. 



57 

 

 

 

 

- Các miếng dính sau thời gian ngắn là mất tác dụng. Chun ống quần 

sau thời gian ngắn bị dãn, mất tác dụng ôm chặṭ cổ chân. 

- Mất nhiều thời gian để cài cúc (khuy); dễ đứt cúc; các miếng dính tay 

áo và cổ áo không che kín được phần da bên trong. 

- Không có túi quần hậu; không có quai hay túi trên áo quần để đeo các 

phụ kiện như đèn pin, bộ đàm, móc khóa… 

1.2. Thông số kỹ thuật của bộ trang phục chữa cháy thông thường 

hiện đang sử dụng 

a) Thông số kỹ thuật quần áo 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

1 Chủng loại 

- Quần áo chỉ huy chữa cháy (CHCC)  

- Quần áo chiến sỹ chữa cháy (CSCC) 

Xuất xứ: Việt Nam 

2 Kiểu dáng   

- Kiểu dáng áo 

Kiểu cổ bẻ, dưới chân cổ may quai nhê có nhám 

dính, thân trước may 04 túi ốp ngoài, hai túi trên 

miệng túi may khóa kéo song song với mép nẹp, 

phía trên túi ngực bên trái may một túi chìm miệng 

túi nằm ngang, nắp hai túi ở tà áo may vát góc dưới, 

thân sau cầu vai liền, dưới gấu may chun hai bên 

sườn. Tay áo may măng séc có nhám dính, khuỷu 

tay may đệm.  

Thân áo có dải phản quang màu vàng nhạt ngang 

ngực vòng qua giữa hai bắp tay đến chân cầu vai 

thân sau vòng quanh tay áo liền phía trên măng séc, 

ngang cánh tay có dải phản quang màu vàng nhạt. 

Áo chỉ huy chữa cháy có dải phản quang nhỏ màu 

đỏ giữa nền dải phản quang màu vàng nhạt. 

Thân sau phía trên dải phản quang có dòng chữ màu 

vàng “CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH”.  

Nẹp áo một hàng cúc 05 chiếc cài bên trong nẹp che 

cúc, dưới gấu may nhám dính. Chân nẹp bên trong 

phía trên ngực may đáp che cổ.  
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STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

- Kiểu dáng quần 

Kiểu âu phục, cạp may sáu đỉa, may chun hai bên 

sườn; cửa quần may khóa kéo, miệng túi sườn may 

chéo, ngang đùi hai bên dọc quần may túi hộp ốp 

ngoài có nắp vát hai góc phía dưới, gấu quần may 

chun, ngang bắp chân có dải phản quang màu vàng 

nhạt, quần chỉ huy chữa cháy có dải phản quang nhỏ 

màu đỏ giữa nền dải phản quang vàng nhạt. 

3 
Màu vải may 

quần áo 
Màu tím than  

4 Kiểu dệt vải Vải kaki 3700, dệt kiểu lóng chéo 2/1 

5 Mật độ sợi dọc 116 sợi/inch (±5%) 

6 Mật độ sợi ngang 60 sợi/inch (±5%) 

7 
Độ nhỏ sợi tách 

từ vải 
34/2 (±3%) 

8 
Thành phần 

nguyên liệu 
65/35 (±3%) (P/C) 

9 Trọng lượng 350 gr/yd (±10%) 

10 
Độ bền màu giặt 

xà phòng ở 60°C 
Cấp 4 - 5 

11 

Màu dải phản 

quang 

- Đối với quần áo CHCC: dải màu đỏ đặt giữa nền 

dải màu vàng nhạt. 

- Đối với quần áo CSCC: dải màu vàng nhạt.  

Độ rộng:   

- Dải màu đỏ  10 mm 

- Dải màu vàng 

nhạt 
 30 mm 

12 Tấm dính Loại lông rối 

13 Chỉ may Loại 60 C3, đồng màu chi tiết 

14 Cúc của quần áo 
Làm bằng nhựa tổng hợp, màu đen hoặc sẫm màu, 

đường kính 16 mm  

15 Khoá của quần áo Khóa kéo làm bằng đồng, loại đơn 
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STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

16 Nguyên tắc cắt  Ngang canh thẳng sợi 

17 
Các chi tiết cắt 

dọc sợi vải 

Thân, tay, cổ, nẹp áo, cạp, đáp túi dọc, dây lưng, 

nắp túi 

18 
Các chi tiết cắt 

ngang sợi vải 
Lót cạp áo và măng sét 

19 
Số mũi đường 

may 
4÷5 mũi/cm 

20 
Kích cỡ của quần 

áo chữa cháy 
Đúng kích thước, cỡ số quy định,  

21 Nội dung chữ CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 

22 Vị trí chữ 
Phía sau lưng áo chữa cháy, trên dải phản quang, 

điểm gần nhất cách 2,5cm đến 3,0cm  

23 Kiểu chữ Kiểu chữ in hoa, cong đều lên phần gáy 

24 Chiều cao chữ 3,2 cm   

25 Chất liệu chữ 
Chất liệu sơn màu vàng, đảm bảo không bị bong 

tróc khi sử dụng. 

 

b) Thông số kỹ thuật mũ, ủng 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

1 Tiêu chuẩn áp dụng 

Tiêu chuẩn TCVN 5756-2001 và 

TCVN 6407-1998 (ISO 

3873:1977)  

2 Cấu tạo 

Gồm nhiều chi tiết lắp ghép với 

nhau đảm bảo chắc chắn khi sử 

dụng như: vành ốp đầu, lõi xốp 

bảo vệ đầu, khung cài và hệ thống 

điều chỉnh cỡ đầu bằng bánh răng  

3 Thân mũ 

Bề mặt ngoài nhẵn, bóng, bề mặt 

bên trong đều phẳng, màu sắc 

đồng đều, không có bavia cạnh sắc 

và không có sự gia bền cục bộ ở 

bất cứ điểm nào trên thân mũ 

4 Kích thước (dài x cao) (350 x 160) ± 1,5 mm 
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STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

5 Chiều dày thân mũ Từ 2,9mm ÷ 3,2mm 

6 Thân mũ Nhựa ABS, màu đỏ RAL 3000 

7 Kính chắn an toàn  Nhựa Polycacbonate, trong suốt 

8 Bánh răng điều chỉnh Nhựa HDPE, màu đen 

9 Băng vải lụa Vải cốt tông, màu đỏ 

10 Gá ốp đầu Nhựa LDPE, màu đen 

11 Khung ốp trong, ngoài Nhựa LDPE, màu đen 

12 Băng vành đầu Vải giả da 

13 Quai mũ 
Vải dệt từ sợi tổng hợp, có tấm 

dính 

14 Vòng treo mũ Thép CT3 mạ niken bóng 

15 Tấm che gáy 
Vải nomex, vải có tẩm chất chống 

cháy 

16 
Khả năng chịu nhiệt của kính 

chắn an toàn  

Với nhiệt độ ≥ 75oC, kính không 

bị hư hại, biến dạng 

17 Cỡ điều chỉnh cỡ đầu Từ 50mm ÷ 65 mm 

18 Độ giảm chấn ≥ 50 N 

19 Độ bền đâm xuyên ≥ 30 N 

20 Độ bền cháy Từ 5 giây trở lên 

21 
Thời gian chịu nhiệt của mũ 

ở nhiệt độ 50oC  
≥ 4 giờ 

22 Độ cách điện              Không lớn hơn 1,1 mA   

23 
Thời gian lão hoá ở nhiệt độ 

25oC và độ ẩm 75% 
Từ 10 năm trở lên 

24 Trọng lượng toàn bộ của mũ  1.360 ± 60 gam/chiếc 
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c) Thông số kỹ thuật ủng chữa cháy 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

1 Kiểu ủng Kiểu đúc liền đế 

2 Mầu sắc Màu đen 

3 Kích thước, cỡ số 
Đúng kích cỡ ủng chữa cháy kèm 

theo 

4 Bề mặt thân ủng  

Phẳng, nhẵn không có hiện tượng 

co ngót, hoặc dạn nứt; cổ ủng, mũi 

ủng và các gờ sau của ủng có gân 

và có chỉ viền xung quanh 

5 Phía trong thân ủng 

Có vải lót mịn, mềm, bám dính tốt 

vào thành ủng, trong quá trình lưu 

kho hoặc sử dụng vải không bong 

tróc, dồn xô. 

6 Đế ủng 

Có lót tấm thép bề rộng đảm bảo 

khả năng đàn hồi, đặt nằm trong và 

bám dính tốt với cả hai lớp cao su 

của đế ủng, không bong tróc, giòn, 

gỉ, gẫy; đế ủng có cấu tạo hình răng 

cưa nhằm tăng độ ma sát khi sử 

dụng 

7 

Thời gian lão hoá ở 

nhiệt độ 25oC và độ ẩm 

75%  

Từ 05 năm trở đi 

8 Vật liệu chính của ủng  
Cao su tự nhiên, có khả năng chịu 

nước và không thấm nước 

 Đối với thân ủng  

9 Lực kéo đứt mẫu ≥ 17 KN 

10 Độ bền kéo đứt  ≥ 115 KG/cm2 

11 Độ dãn dài đến đứt  ≥ 210% 

12 Độ dãn dư Từ 12% ÷ 24% 

 Đối với cao su đế ủng:   

13 Lực kéo đứt mẫu ≥ 35 KN 

14 Độ bền kéo đứt  182  ÷ 222 KG/cm2 

15 Độ dãn dài đến đứt 150 ÷ 170% 
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STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

16 Độ dãn dư 12% ÷ 24% 

17 
Độ bền mối dán kéo bóc 

giữa cao su với vải 
Không bong tróc 

18 
Thời gian chịu nhiệt của 

ủng ở nhiệt độ 75oC 
≥ 10 phút   

19 Vải lót thân ủng  Vải phin (có mẫu kèm theo) 

20 Vật liệu lót đế ủng Thép CT3 

21 
Chiều dày tấm thép lót 

đế ủng  
0,35mm ÷ 0,40mm 

22 Trọng lượng  1.600÷1.800(±50) gam/đôi 

 

II. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN BỘ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY VÀ CỨU 

NẠN, CỨU HỘ THÔNG THƯỜNG 

 Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, C07 đã chỉ đạo nghiên cứu 

các Tiêu chuẩn và một số mẫu thiết kế trang phục chữa cháy mới của các 

nước tiên tiến như Cộng hòa liên bang Đức, Áo, Pháp, Nga, Mỹ, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Singapore… từ đó tiếp thu những điểm ưu việt, tiên tiến và phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để thiết kế  

mẫu trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông thường mới đáp ứng 

những yêu cầu bảo vệ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi tham gia 

chữa cháy cứu nạn cứu hộ ngoài trời. 

Mẫu trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ C07 đã lựa chọn đáp ứng 

các yêu cầu của công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: 

- Có khả năng ngăn được một phần bức xạ nhiệt, ít thấm nước, thông 

thoáng (không phải loại quần áo chống cháy). 

- Chất liệu vải nhẹ, mặc mát, ít thấm nước và bền đáp ứng Tiêu chuẩn hiện 

hành. 

- Màu sắc phù hợp với công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Kiểu dáng, kích thước phù hợp với thể hình cán bộ chiến sĩ làm công tác 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phân biệt với các lực lượng khác. 

- Giá thành may 1 bộ quần, áo chữa cháy phù hợp điều kiện kinh tế. 

- Sản xuất được trong nước, đáp ứng các yêu cầu chiến đấu của lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH. 

Đề xuất thiết kế mẫu quần áo mới gọn hơn nhằm thuận lợi cho việc di 

chuyển trong khi thường trực, tập luyện và triển khai chữa cháy, CNCH; thay đổi 
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chất liệu vải có khả năng cách nhiệt tốt; lựa chọn màu sắc để phân biệt chỉ huy và 

chiến sỹ. Đảm bảo tính chính quy, phù hợp với thiết kế cải tiến bộ trang phục 

chuyên dùng để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông thường.  

Qua nghiên cứu, Trung tâm 1 đề xuất lựa chọn mẫu thiết kế theo Phương 

án 1, vì kiểu dáng không thay đổi nhiều so với mẫu đang dùng, đồng thời phù 

hợp với việc mặc thường xuyên tại đơn vị chữa cháy phục vụ học tập, huấn 

luyện, hội họp, khi có tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra có thể sử dụng để 

đi làm nhiệm vụ được ngay. Các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 

6689 : 2000 ISO 13688 : 1998- Quần áo bảo vệ- Yêu cầu chung; TCVN 7617 : 

2007 ISO 15384 : 2003 Quần áo bảo vệ cho nhân viên chữa cháy phương pháp 

thử trong phòng thí nghiệm và yêu cầu tính năng cho quần áo chữa cháy ngoài 

trời và các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn khác có liên quan. Về màu sắc phù hợp với 

công tác CNCH trong nước cũng như khi đi hỗ trợ Quốc tế. 

(Có các chỉ tiêu kỹ thuật đối với bộ trang phục chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

thông thường chi tiết kèm theo) 
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MẪU THIẾT KẾ MỚI MẪU TRANG PHỤC  

CHỮA CHÁY VÀ  CỨU NẠN CỨU HỘ THÔNG THƯỜNG 

 
 

Mặt trước Mặt bên Mặt sau 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Mặt trước           Mặt sau 
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Tổ hợp thiết kế bộ trang phục bao gồm: 

 - Quần áo cứu nạn cứu hộ; 

 - Găng tay cứu nạn cứu hộ; 

 - Mũ cứu nạn cứu hộ; 

 - Giầy cứu nạn cứu hộ; 

- Dây lưng cứu nạn, cứu hộ. 

Toàn bộ trang phục đều được sản xuất từ vật liệu chống cắt, chống 

đâm xuyên, chống cháy và chống tĩnh điện. 

1. Quần áo cứu nạn, cứu hộ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quần áo cứu nạn cứu hộ được thiết kế một lớp bằng loại vải có khả 

năng chống cắt, chống đâm xuyên, chống cháy, chống tĩnh điện để bảo vệ 

phần thân trên và thân dưới, cổ, cánh tay, chân nhưng không bảo vệ đầu, bàn 

tay, bàn chân của chiến sỹ khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cụ 

thể: 

a) Áo chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thông thường: 

- Kiểu dài tay; cổ sơ mi bẻ rộng; 

- Phần thân trước ở vị trí hai bên ngực có 02 túi đựng, miệng túi có 

khóa kéo; khóa áo kéo thẳng đứng; từ trước ra sau thân áo có hai dải phản 
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quang, mỗi dải phản quang có nền nõn chuối, nhân ghi sáng, khổ rộng 5cm; 

gấu áo bẻ cuộn 2cm; 

- Tay áo có hai dải phản quang ở vị trí phía trên cổ tay và gần vai, mỗi 

dải phản quang cũng có nền nõn chuối, nhân ghi sáng và khổ rộng 5cm; 

phần cùi chỏ được gia cố thêm 1 lớp vải chống mài mòn phía ngoài; cổ tay 

áo có khóa kéo để có thể thay đổi độ rộng thuận tiện cho việc mặc – cởi áo; 

- Ngoài ra còn có logo của lực lượng Cảnh sát PCCC, vị trí cài biển 

tên chiến sỹ (ở phía ngực phải). 

b) Quần chữa cháy, cứu nạn cứu hộ: 

- Kiểu quần dài, ống rộng; cạp quần rộng 4.5cm, có chun co giãn 2 

bên hông và 06 vắt xăng; cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có 

cúc cài ở phần quai nhê; 

- Phần thân quần có 02 túi hộp ở hai bên hông, miệng túi có khóa kéo; 

đầu gối được gia cố thêm 1 lớp vải chống mài mòn phía ngoài và tạo thoải 

mái trong các cử động trườn, bò, quỳ; từ trước ra sau hai bên ống quần có 01 

dải phản quang nền nõn chuối, nhân ghi sáng, khổ rộng 5cm. 

2. Găng tay cứu nạn, cứu hộ: 

 

- Là găng tay chuyên dụng, mục đích là để bảo 

vệ khu vực tay của cán bộ chiến sĩ chống lại các tác 

động xấu của môi trường trong các hoạt động cứu nạn 

cứu hộ; 

- Kiểu dáng xỏ kín 5 ngón thuận tiện cho việc 

cầm nắm; 

- Găng tay mềm mại, dễ thao tác, thoáng khí; ngón tay có độ bám và 

độ dẻo dai; 

- Chất liệu chính bằng vải dệt hoặc da có độ bền cơ học cao, kháng cắt, 

chống đâm xuyên tốt; 

- Được may với chun co giãn hoặc nhám dính ở phần cổ tay giúp việc đi 

găng dễ dàng mà găng tay không bị tuột khỏi tay trong quá trình sử dụng; 

- Trọng lượng: ≤ 250g; 

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN hoặc TCVN. 
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3. Mũ cứu nạn, cứu hộ:  

     Mặt trước               Mặt bên  Mặt bên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vỏ mũ: Composite hoặc nhựa ABS chịu va đập mạnh; 

- Lót mũ: Bọt xốp Polyurethan hoặc xốp EPS; 

- Kính: Chống trầy xước và chống đọng bám hơi sương; 

- Có dán phản quang 2 bên sườn mũ; 

- In logo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phía trước; 

- Trọng lượng: ≤ 600g; 

- Chiều rộng lòng mũ từ 52 đến 63cm; 

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN hoặc TCVN. 

4. Giầy cứu nạn, cứu hộ: 

 

   

- Mũ giày: làm bằng vật liệu da hoặc da kết hợp vải có khả năng 

chống cắt, chống đâm xuyên; 

- Màng lót bên trong: Vải thoáng khí; 

- Pho mũi an toàn: Kim loại hoặc sợi thủy tinh, có tác dụng bảo vệ 

ngón chân; 

- Mũi giày: bằng cao su chịu được độ mài mòn cao; 

- Khóa kéo: thiết kế ở một hoặc hai bên thuận lợi cho thao tác nhanh; 
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- Dây giày: bằng vật liệu có độ bền cao; 

- Lót giày: hình dạng tự nhiên ôm bàn chân, chống sốc, chống tĩnh 

điện và có thể tháo rời; có mút dày ở phần gót để hấp thụ lực; 

- Đế giày: làm bằng cao su, có tấm lót thép không gỉ hoặc inox chống 

đâm xuyên; có khả năng chống trơn trượt, chống mài mòn, chống tĩnh điện; 

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN hoặc TCVN.  

5. Dây lưng cứu nạn, cứu hộ: 

 

 

 

 

 

- Chất liệu: vải Nomex hoặc klevar,  

- Cấu tạo: có móc khóa mạ crom không gỉ để móc rìu cứu hỏa, bộ 

đàm,... 

- Kích thước: bản rộng 7cm; 

- Chiều dài: >105cm. 
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III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

1. Yêu cầu chung đối với mẫu trang phục mới 

TT Chỉ tiêu/Nội dung Yêu cầu chung 

I BỘ QUẦN ÁO CHỮA CHÁY  CỨU NẠN, CỨU HỘ THÔNG THƯỜNG 

1 Tên sản phẩm  : Bộ quần áo CHỮA CHÁY, CNCH 

2 Màu sắc : Xanh navy 

3 Kiểu dáng : Áo dài tay, quần dài 

3 
Vải 

may 

Vải chính : 
Chống cắt,  

100% Nomex, trọng lượng ~205g/m2. 

Vải gia cố : 
Chống mài mòn, 

100% Para-Aramid, trọng lượng ~400g/m2. 

4 Chỉ may : Aramid hoặc Para-Aramid chống cháy. 

5 Áo : 

Ngực và nửa phần lưng phía trên được gia cố 1 lớp 

vải (may chần với lớp vải chính) để chống mài mòn 

và tăng khả năng bảo vệ khi làm nhiệm vụ ; 

6 Cổ áo : Cổ bẻ liền khóa 

7 Tay áo : 

- Khuỷu tay được gia cố thêm 1 lớp vải chống mài 

mòn phía ngoài; 

- Cổ tay thiết kế thêm khóa kéo để có thể thay đổi độ 

rộng giúp dễ dàng cho việc mặc – cởi. 

8 Logo 

Mẫu : Logo lực lượng 
CẢNH SÁT PCCC 

VÀ CNCH 

P.pháp : Thêu chỉ chống cháy/in 
Thêu chỉ chống cháy 

màu vàng/in 

Vị trí : Cánh tay phải Sau lưng 

9 
Phản 

quang 

K.thước : 5 cm 

Mầu sắc : Nền nõn chuối, nhân ghi sáng có độ nhìn rõ cao 

Vị trí : 
Được gắn vào mặt của bộ quần áo. Bao gồm: 2 đường 

ống tay áo, 2 đường quanh thân áo, 1 đường ống quần 

10 Túi 
Vị trí  Túi áo Túi quần 

Số lượng : 02 chiếc 02 chiếc 
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TT Chỉ tiêu/Nội dung Yêu cầu chung 

Kiểu : 
Túi bổ cơi có khóa kéo ở 

miệng túi 

Túi hộp, miệng túi có 

khóa kéo nằm ngang 

11 Khóa áo : Khóa răng kim loại, kiểu kéo thẳng đứng 

12 Quần  : 

Đầu gối, khu vực đùi và mông được gia cố 1 lớp vải 

(may chần với lớp vải chính) để chống mài mòn và 

tăng khả năng bảo vệ khi làm nhiệm vụ; 

Cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có cúc 

cài. 

13 Thiết kế thêm : Vị trí cài biển tên (ở phía ngực phải)… 

14 Trọng lượng : ≤ 1.2kg 

15 Đóng gói : 1 bộ/1 túi bóng 

II GĂNG TAY CỨU NẠN, CỨU HỘ 

1 Mô tả : 

Là găng tay chuyên dụng, mục đích là để bảo vệ khu 

vực tay của cán bộ chiến sĩ chống lại các tác động xấu 

của môi trường trong các hoạt động cứu nạn cứu hộ. 

2 Màu sắc : Xanh đen 

3 Kiểu dáng : Xỏ kín 5 ngón, thuận tiện cho việc cầm nắm 

4 Tính năng : Chống cắt, chống đâm xuyên và chống tĩnh điện 

5 Lớp ngoài : Bằng vải dệt hoặc da lộn, có độ bền cơ học cao 

6 Lớp lót : Vải thoáng khí 

7 
Mặt sau và lòng bàn 

tay 
: 

Bền, kháng cắt, mềm mại, dễ thao tác, thoáng khí, 

chống chịu mài mòn, chống rách, chống đâm xuyên. 

Ngón tay có độ bám và linh hoạt khi cầm nắm 

8 Cổ tay : 

Được may với chun co giãn hoặc nhám dính giúp 

việc đi găng dễ dàng mà găng tay không bị tuột khỏi 

tay trong quá trình sử dụng 

9 Đường chỉ : Được may tỉ mỉ, bền 

10 Kích cỡ : Có các size theo tiêu chuẩn TCVN 

11 Trọng lượng : ≤ 250g 
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TT Chỉ tiêu/Nội dung Yêu cầu chung 

12 Tiêu chuẩn đáp ứng : EN hoặc TCVN 

III MŨ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

1 Mô tả : 

Được thiết kế để bảo vệ đầu trong điều kiện khắc 

nghiệt nhất. Tuy nhiên vẫn tạo được sự thỏa mái với 

hệ thống dây đai điều chỉnh mũ, chống va đập tốt 

2 Màu sắc : 
- Mũ cho chiến sỹ: Màu đỏ 

- Mũ cho chỉ huy: Màu vàng 

3 Vật liệu chính : Composite hoặc nhựa ABS 

4 Kính che mặt : 

Làm bằng Polycarbonat hoặc Polyester, cả phía trong 

và phía ngoài đều chống trầy xước và chống đọng 

bám hơi sương. Có thể gập lên khi không sử dụng để 

không bị hạn chế tầm nhìn. 

5 Chiều rộng lòng mũ : 52 – 63cm 

6 
Hệ thống giảm sóc bên 

trong mũ 
: Polyurethane hoặc xốp EPS 

7 Hệ thống quai đeo mũ : Ngăn ngừa kích ứng da và có độ bền cao 

8 Logo : Logo của lực lượng Cảnh sát PCCC 

9 Phản quang : Có dán phản quang 2 bên sườn mũ 

10 Trọng lượng nhẹ : ≤ 600g 

11 Tính năng : 

- Chịu được va đập mạnh 

- Có khả năng kháng đâm xuyên 

- Chống tĩnh điện 

12 Tiêu chuẩn đáp ứng : EN hoặc TCVN 

IV GIẦY CỨU NẠN, CỨU HỘ 

1 Mô tả : 

Là loại giày chuyên dụng, cao cổ, dùng trong công tác 

cứu nạn cứu hộ. Dễ thao tác, tạo sự thỏa mái khi làm 

nhiệm vụ 

2 Màu sắc : Đen 

3 Mũ giày : 
Làm bằng vật liệu da hoặc da kết hợp vải có khả năng 

chống cắt, chống đâm xuyên 

4 Màng lót bên trong : Vải thoáng khí và thoát ẩm tốt 
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TT Chỉ tiêu/Nội dung Yêu cầu chung 

5 Pho mũi an toàn : 
Được lót bằng vật liệu nhôm hoặc sợi thủy tinh, có 

tác dụng bảo vệ ngón chân 

6 Mũi giày : Làm bằng cao su chịu được độ mài mòn cao 

7 Khóa kéo : 
Thiết kế khóa kéo một hoặc hai bên hông, thuận lợi cho 

thao tác nhanh 

8 Dây giày : Làm bằng vật liệu có độ bền cao 

9 Lót giầy : 

Hình dạng tự nhiên ôm bàn chân, chống sốc, chống 

tĩnh điện và có thể tháo rời. Có mút dày ở phần gót để 

hấp thụ lực 

10 Đế giày : 

Ghép với mũ giày bằng cách hàn hoặc khâu chắc 

chắn, làm bằng cao su, có tấm lót bằng thép không gỉ 

hoặc inox cho khả năng chống đâm xuyên; chống mài 

mòn, chống tĩnh điện 

11 Chỉ khâu : Sử dụng chỉ có độ bền cao 

12 Kích cỡ : Từ 35 đến 50 

13 Trọng lượng : 1,5kg ± 10% (đối với cỡ 42) 

14 Tiêu chuẩn đáp ứng : EN hoặc TCVN 

V DÂY LƯNG CỨU NẠN, CỨU HỘ 

1 Mô tả : 
Là thắt lưng chuyên dụng dùng kết hợp cùng bộ trang 

phục cứu nạn, cứu hộ 

2 Chất liệu : Vải Nomex hoặc Klevar 

3 Cấu tạo : 
Có móc khóa mạ crom không gỉ để móc rìu cứu hỏa, 

bộ đàm,... 

4 Kích thước : Bản rộng 7cm 

5 Chiều dài : ≥ 105cm 
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2. Chỉ tiêu kỹ thuật đối với trang phục chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thông thường 

A. QUẦN ÁO CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ THÔNG THƯỜNG 

STT Chỉ tiêu kỹ thuật 
Phương pháp  

thử nghiệm 

Yêu cầu tối thiểu đối với  

bộ quần áo cứu nạn, cứu hộ 

Phù hợp với các Tiêu chuẩn  

Việt Nam 

1. 
Độ bền kéo (lớp vải 

ngoài) 
ISO 13934-1:2013 

Cường độ chịu kéo theo cả chiều 

dọc và chiều ngang ≥ 450 N 

- Phù hợp với mục 4.18.1 TCVN 

12366:2018 (ISO 11999-3:2015) 

- Phù hợp với mục 7.1 trong TCVN 

7617:2007 (ISO 15384:2003) 

2. Độ bền xé (lớp vải ngoài) ISO 13937-2:2000  
Độ bền xé theo cả chiều dọc và 

chiều ngang ≥ 25 N hoặc 

- Phù hợp với mục 4.18.2 TCVN 

12366:2018 (ISO 11999-3:2015) 

  ISO 4674-1 
Độ bền xé theo cả chiều dọc và 

chiều ngang ≥ 20 N 

- Phù hợp với mục 7.2 trong TCVN 

7617:2007 (ISO 15384:2003) 

3. 
Độ bền đường may (vật 

liệu dệt) 
ISO 13935-2:2014 Độ bền đường may chính: ≥ 225 N 

- Phù hợp với mục 4.18.3 TCVN 

12366:2018 (ISO 11999-3:2015) 

4. 
Thấm ướt bề mặt (lớp vải 

ngoài) 
ISO 4920:2012 Mức phun sương ≥ 4 

- Phù hợp với mục 4.19.2 TCVN 

12366:2018 (ISO 11999-3:2015) 

5. 
Khả năng chống co khi 

làm sạch 

TCVN 8041:2009 

(ISO 5077) 

Biến đổi kích thước của vải theo cả 

chiều dọc và chiều ngang: Tối đa 5% 

- Phù hợp với mục 4.21.1 TCVN 

12366:2018 (ISO 11999-3:2015) 
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6. Lan truyền của ngọn lửa 

Quy trình A TCVN 

7205 : 2002 (ISO 

15025:2000) 

Theo quy định 
- Phù hợp với mục 6.1.2 TCVN 

7617:2007 (ISO 15384:203) 

7. 
Tính năng phản quang và 

hoặc phát quang 
EN 471:1994 

Có hệ số phản quang  ≥ 100 

cd/(lx.m2) với góc tới là 50 và góc 

quan sát là 12 

- Phù hợp với mục 9.2 TCVN 

7617:2007 (ISO 15384:203) 

8. Ghi nhãn TCVN 6689:2000 Theo quy định 
- Phù hợp với mục 10 TCVN 

7617:2007 (ISO 15384:203) 
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B. GĂNG TAY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

STT Chỉ tiêu kỹ thuật 
Phương pháp thử 

nghiệm 
Yêu cầu tối thiểu đối với bộ găng tay cứu nạn, cứu hộ 

1. Kích cỡ 
TCVN 7616:2007  

(ISO 15383:2001) 

Tay cỡ 6 chiều dài tối thiểu 260mm 

Tay cỡ 7 chiều dài tối thiểu 270mm 

Tay cỡ 8 chiều dài tối thiểu 280mm 

Tay cỡ 9 chiều dài tối thiểu 290mm 

Tay cỡ 10 chiều dài tối thiểu 305mm 

Tay cỡ 11 chiều dài tối thiểu 315mm 

2. Chịu mài mòn (Lòng bàn tay) ISO 12947- 4 Không thủng sau 2.000 chu kỳ 

3. 
Kháng cắt (Lòng bàn tay và mặt sau 

của găng tay) 
ISO 13997 Lực cắt ≥ 2N 

4. Độ bền xé (Lòng bàn tay) EN 388: 1994 Độ bền xé (lực xé) ≥ 25N 

5. Chống đâm xuyên (Lòng bàn tay) ISO 13996 Độ bền đâm xuyên (lực đâm xuyên) ≥ 60N 
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C. MŨ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

STT Chỉ tiêu kỹ thuật 
Phương pháp thử 

nghiệm 

Yêu cầu tối thiểu đối với mũ cứu 

nạn, cứu hộ 

Phù hợp với các Tiêu chuẩn 

Việt Nam 

1. Độ giảm chấn 
Theo EN 397:2012 + 

A1:2012 
Không vượt quá 5kN. 

TCVN 6407:1998 

ISO 3873:1997 

(Mũ an toàn công nghiệp) 

2. Độ cứng ép ngang Theo EN 397:2012 + 

A1:2012 

Độ biến dạng < 40mm 

Biến dạng dư < 15mm 

TCVN 6407:1998 

ISO 3873:1997 

(Mũ an toàn công nghiệp) 

3. Độ bền đâm xuyên Theo EN 397:2012 + 

A1:2012 

Đỉnh của mũ thử không được 

chạm vào bề mặt của khuôn 

đầu 

TCVN 6407:1998 

ISO 3873:1997 

(Mũ an toàn công nghiệp) 

4. Độ cách điện Theo EN 50365:2002 Theo quy định 

TCVN 6407:1998 

ISO 3873:1997 

(Mũ an toàn công nghiệp) 
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D. GIÀY CỨU NẠN, CỨU HỘ 

STT Chỉ tiêu kỹ thuật 
Phương pháp thử 

nghiệm 

Yêu cầu tối thiểu đối với giầy 

cứu nạn, cứu hộ 

Phù hợp với các Tiêu chuẩn 

Việt Nam 

1. Kiểu dáng và phân loại 

TCVN 12367: 

2018 

(ISO 11999-

6:2016) 

 

Theo quy định 

TCVN 12367:2018 

 (Phương tiện bảo vệ cá nhân cho 

người chữa cháy – Ủng chữa 

cháy– Yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thử) 

2. Đặc tính công thái học cụ thể 
TCVN 7651:2007 

(ISO 20344:2004) 
Theo quy định 

TCVN 7652:2007 

(ISO 20345:2004) 

(Phương tiện bảo vệ cá nhân – 

Giày ủng an toàn) 

3. Chống đâm xuyên 
TCVN 7652:2007 

(ISO 20345:2011) 
≥ 1100 N 

TCVN 7651:2007 

(ISO 20344:2004) 

(Phương tiện bảo vệ cá nhân – 

Phương pháp thử giày ủng) 

4. Kiểu vân 

TCVN 12367: 

2018 

(ISO 11999-

6:2016) 

 

Không có các đường rãnh 

ngang thẳng dài liên tục trên 

toàn bộ đế ngoài 

TCVN 12367:2018 

 (Phương tiện bảo vệ cá nhân 

cho người chữa cháy – Ủng 

chữa cháy– Yêu cầu kỹ thuật 

và phương pháp thử) 
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