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Phí tham dự:
Gian hàng tiêu chuẩn: 350 USD/m2 (tối thiểu 9m2)
Đất trống trong nhà: 310 USD/ m2 (tối thiểu 18m2)
Đất trống ngoài trời: 240 USD/m2 (tối thiểu 36m2)

Thời gian
20 -  22/8/2020

Địa điểm
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

Thông tin Triển lãm

Đơn vị Ủng hộ:

Đơn vị Bảo trợ:

• Bộ Công an
• Bộ Quốc phòng
• Bộ Công Thương
• Bộ Kế hoạch & Đầu tư
• Bộ Khoa học & Công nghệ
• Bộ Giao thông vận tải 
• Bộ Xây dựng
• Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
• Hiệp hội An ninh Chuyên nghiệp Châu Á - APSA Vietnam
• Viện PCCC Hàn Quốc (KFI)
• Tập đoàn UL - Hoa Kỳ
• Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
• Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
• Hội Tự động hóa Việt Nam
• Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh
• Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh
• Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh
và nhiều Bộ ngành, Tổ chức, Hiệp hội hữu quan

2.5m

3m

3m

Sự kiện và Hội chợ thương mai toàn cầu: An ninh, An toàn, Phòng cháy chữa cháy

Thông tin chính thức: 

Liên hệ :

Moscow, Russia
www.intersec-forum.com/russia

Frankfurt am Main, Germany
www.intersec-building.com

Iicensed by
Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Guangzhou, China
guangzhousecurity.cn.messefrankfurt.com

Rabat, Moroco
www.asec-expo.africa

Hội thảo, khu trải nghiệm, tham vấn chuyên môn:
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam
Mr. Nguyễn Trung Sơn  | Tel: 0692341200
Email: sonngtrung@gmail.com

Ban tổ chức Triển lãm: 
Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam
Ms. Khánh Trân  |  Tel: +84 938170289
Email: khanhtran@vietfair.vn

Mese Frankfurt New Era Business Media Ltd
Ms Michelle Chu | Tel: +886 2 8729 1099 ext. 216
Email: stvn@newera.messefrankfurt.com

• Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an



 Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng 
Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt 
Nam – FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM 2020 do Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng 
cáo Việt Nam (VIETFAIR), Tập đoàn Messe Frankfurt New Era Business Media tổ chức từ ngày 
20 – 22/08/2020 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Tiếp nối thành công các kỳ tổ chức trước, Triển lãm FIRE SAFETY & RESCUE là sự kiện 
quốc tế uy tín, có quy mô lớn nhất, chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam, nhận được quan tâm bộ, ban, ngành  và các đơn vị, doanh nghiệp 
chuyên ngành trong và ngoài nước. Triển lãm tiếp tục là cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, chia 
sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ; giới thiệu, quảng bá hình ảnh lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong khu vực và thế giới; tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư, hỗ 
trợ của các nước phát triển và các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu để tăng cường đầu tư 
trang bị phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam. Triển lãm quốc tế 
cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các đơn vị liên 
quan trong và ngoài nước trao đổi, toạ đàm nâng cao kinh nghiệm, hoàn thiện hệ thống lý luận 
nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và là dịp để người dân được học 
tập các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam hoan nghênh sự tham 
gia tích cực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong nước và quốc tế đóng 
góp vào thành công chung của sự kiện này.

 Chúc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu  hộ tại Việt Nam – FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM 2020 thành công tốt đẹp!

THƯ CHÀO MỪNG

CỤC TRƯỞNG

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TUẤN ANH

Cục Cảnh sát
PCCC và CNCH



Nền tảng kinh doanh
 lớn nhất tại Việt Nam

Thị trường tăng
trưởng nhanh nhất

khu vực Đông Nam Á 

Sự ủng hộ
mạnh mẽ

của các Bộ ngành

Sức mạnh
tổng hợp

1 điểm dừng

115+ VIP
tour 

Tạo ra một lượng lớn
các cơ hội dự án

Cung cấp các cam kết kinh doanh
hiệu quả trong 3 ngày diễn ra sự kiện

Bộ ban ngành và hiệp hội hàng đầu
trong nước ủng hộ Secutech Vietnam

Sự kết hợp an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy
và nhà thông minh tại cùng một địa điểm

Secutech Vietnam có
12 năm kinh nghiệm

Thị trường Việt Nam hiện là một trong những thị trường mạnh nhất trong khu vực ASEAN. Fire, Safety & Rescue nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Bộ Ban ngành, tổ chức
về lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và quản lý thảm họa để đảm bảo kết nối kinh doanh hiệu quả giữa đơn vị tham dự và khách tham quan. 

Tham gia vào nền tảng toàn diện nhất Việt Nam để quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy

Sơ lược về số liệu trong nước (dựa trên số liệu năm 2018):
• Một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới với mức tăng GDP 7%. 
• Dân số đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN với 97 triệu người.
• Sự dịch chuyển mạnh mẽ của các ngành sản xuất cần nhiều lao động sang hàng hóa có giá trị gia tăng cao.
• Dòng vốn FDI mạnh 35,5 tỷ USD.
• Các dự án thành phố thông minh đang được triển khai: Thành phố thông minh tại Đông Anh (Hà Nội),
Thành phố thông minh tại Đà Nẵng, Thành phố thông minh tại TP. Hồ Chí Minh và Binh Duong Navigator 2021 (tại Bình Dương)

5 lý do không thể bỏ lỡ tại Fire & Safety Vietnam



Thị trường Việt Nam hiện là một trong những thị trường mạnh nhất trong khu vực ASEAN. Fire, Safety & Rescue nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Bộ Ban ngành, tổ chức
về lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và quản lý thảm họa để đảm bảo kết nối kinh doanh hiệu quả giữa đơn vị tham dự và khách tham quan. 

Tham gia vào nền tảng toàn diện nhất Việt Nam để quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy

Giới thiệu về Triển lãm năm 2020

400 đơn vị tham dự (dự kiến)

Hội thảo Khoa học: “ Giải pháp khoa học
công nghệ PCCC và CNCH cho nhà siêu
cao tầng và công trình có nhiều tầng hầm”

Khu tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng 
PCCC và CNCH

Hội thảo Nhà máy thông minh và
tour tham quan nhà máy tại KCN, KCX

Các khu gian hàng quốc gia,
khu trưng bày sản phẩm và ứng dụng

Trải nghiệm tour giao thương

Sản phẩm trưng bày chính

AN NINH, AN TOÀN

HỆ THỐNG GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT VÀO RA

NỀN TẢNG & PHẦN MỀM

LINH KIỆN, PHỤ KIỆN

TÒA NHÀ
THÔNG MINH

QUẢN LÝ &
TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

GIẢI PHÁP BÃI ĐỖ XE

KIỂM SOÁT CHIẾU SÁNG

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH
& BỘ ĐÀM

PCCC & CNCH

BÌNH CHỮA CHÁY

CẢM BIẾN & 
CHUÔNG BÁO CHÁY

THIẾT BỊ AN TOÀN
CÁ NHÂN

NGĂN CHẶN RỦI RO,
THIÊN TAI

VẬT LIỆU CHỊU LỬA
VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY



Điều quan trọng là chúng tôi ở đây để tìm hiểu những công nghệ an ninh và
an toàn phòng cháy mới nhất trên thế giới. Chúng tôi cũng kết nối với các
đối tác kinh doanh và nhà sản xuất mới để cung cấp các sản phẩm phù hợp.

Ông Lê Đình Dũng PGĐ, Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật và Đầu tư Phú Minh

Thông tin Triển lãm năm 2019:

Khu gian hàng:
• Khu gian hàng PCCC Nhật Bản
• Khu gian hàng PCCC Hàn Quốc
• Khu gian hàng Thâm Quyến, Trung Quốc
• Khu gian hàng Singapore Đơn vị tham dự Khách tham quan

380 đơn vị tham dự 
Tăng 22.5% so với năm 2018

14,239 khách tham quan

21 quốc gia và vùng lãnh thổ

73% là quản lý cấp cao hoặc
những người đưa ra quyết định

90.5% khách trong nước 
9.5% khách quốc tế

Sự kiện diễn ra đồng thời:

Lĩnh vực kinh doanh:
(tỷ lệ %)

Tích hợp hệ thống/lắp đặt

Người dùng cuối

Phân phối/ Nhập khẩu

Bán buôn

Tư vấn

Nhà thầu/ Kỹ sư cơ điện

Kiến trúc sư/ Thiết kế

Khác

Dịch vụ bảo vệ

38

33.1

28.7

25.5

16.1

13.6

9.2

6.9

3.4

Dự án:
(tỷ lệ %)

Xây dựng/ Bất động sản
Khu Công nghiệp/ Công nghệ cao

Sản xuất
Bán lẻ

Viễn thông
Chính phủ
Khách sạn
Giao thông

Hóa dầu
Giáo dục

Vận chuyển
Tài chính

Chăm sóc sức khỏe

27.1
22.7

19.3
18

16.8
12

11
6.4

5.6
5.1

4.3
4.0

3.7

Phân tích khách tham quan 

Các sản phẩm được quan tâm nhất về Phòng cháy Chữa cháy
PCCC Chủ động
Bình chữa cháy 27.1%
Chuông báo cháy 26.8%
Đầu dò khói 24.6%
Hệ thống âm thanh công cộng khẩn cấp 15.5%
Thiết bị thoát hiểm 15.4%

PCCC Thụ động

Tường chịu lửa và vật liệu chịu lửa 23.4%

Giảm chấn khói/ lửa 19.2%
Cửa chống cháy 10.3%
Sơn chống cháy 9.7%
Kính chống cháy 9.0%
Thiết bị kiểm tra chống cháy 8.6%

Thiết bị cứu hộ và phòng chống thiên tai
Hệ thống cảnh báo và báo động 14.8%
Hệ thống cứu hộ 11.7%
Hệ thống liên lạc 10.2%         
Định vị GPS 9.7%
Hệ thống phân tích 9.2%
Thiết bị bảo hộ lao động 8.7%
Thiết bị cấp cứu và phục hồi 6.3%
Ngăn chặn thời tiết 6.0%
Thiết bị sơ cứu 5.6%

An toàn công nghiệp và vệ sinh môi trường
Cảm biến khói/nhiệt 14.3%
Thiết bị bảo vệ cá nhân 12.0%
Thiết bị và dụng cụ công nghiệp 9.5%
Thiết bị bảo vệ và an toàn môi trường 8.5%
Thiết bị chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp 7.0%
Cảm biến hóa chất 6.4%


