Kỷ niệm 10 năm Secutech Vietnam, Fire Safety & Rescue Vietnam
CELEBRATING 10TH ANNIVERSARY OF
SECUTECH VIETNAM, FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM

THÔNG TIN CHUNG
Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy
cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ 2017

Thời gian

16 – 18/ 8/2017

Địa điểm

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC),
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian chuyển hàng vào, trang trí, trưng bày

Ngày 13 – 14/8
Ngày 15/8

08:30 – 18:00
08:30 – 20:00

Giờ mở cửa:

Ngày 16/8
Ngày 16/8
Ngày 17 – 18/8
Ngày 16 – 18/8

09:00 – 10:00
08:00 – 18:00
08:30 – 18:00
09:00 – 17:30

Lễ Khai mạc Triển lãm
Cho nhà Triển lãm
Cho khách tham quan

Thời gian tháo dỡ, chuyển hàng ra
Nhà A1, B1 và B2, từ 18:00 ngày 18/8 đến chậm nhất 12:00 trưa ngày 19/8/2017
Chỉ đạo

Bộ Công an

Chủ trì

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tổ chức

Messe Frankfurt New Era Busniess Media Ltd.
Công ty CP Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR

Ủng hộ & 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; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài
chính; Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI); UBND TP. Hồ Chí Minh; Cục
Quản lý Công nghiệp An ninh và Doanh nghiệp – Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật – Bộ Công
an; Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ… và một số địa
phương; Hiệp hội An ninh chuyên nghiệp Châu Á – Chi hội Việt Nam (APSA Việt Nam);
Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA); Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE);
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA); Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
(VINASME); Hiệp hội Bất Động Sản TP. Hồ Chí Minh (HOREA); Hiệp Hội Kính Việt
Nam (VIEGLASS); Hiệp hội PCCC Đài Loan; Hiệp hội Thương nhân Đài Loan tại Việt
Nam (CTCVN); Hiệp hội Kiểm định Phương tiện PCCC Châu Á (AFIC); Viện PCCC Hàn
Quốc (KFI); Tập đoàn UL Hoa Kỳ; Cục phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) và các Bộ
ngành, tổ chức, hiệp hội hữu quan…
Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động
Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an; Cục Quản lý
Công nghiệp An ninh và Doanh nghiệp – Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật – Bộ Công an;
Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai; Hiệp hội Thiết bị An ninh chuyên nghiệp
Châu Á – Chi hội Việt Nam (APSA Việt Nam); Hiệp hội Kiểm định Phương tiện PCCC
Châu Á (AFIC); Viện PCCC Hàn Quốc (KFI); Hiệp hội PCCC Đài Loan; Tập đoàn UL Hoa
Kỳ; Bosch; Honeywell; Western Digital (WD); EN3; Sơn Hải Phòng; Sơn Linh; Cảnh sát
PCCC một số Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giáo dục TP. Hồ Chí Minh;
một số Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và các
cấp học Phổ thông trên địa bàn;…
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Đối tác Quốc tế: AFIC; KFI; SCDF; NFPA; Tập đoàn UL Hoa Kỳ…
Tài trợ Kim cương Triển lãm Fire safety & Rescue: EN3
Tài trợ Bạc Triển lãm Fire safety & Rescue: Sơn Hải Phòng; Sơn Linh
Đồng hành cùng sự kiện: Benco; Bosch; Dahua; Hikvision; Silversea; Techcard; Vantech
Thông tin chính thức: a&s Vietnam
Ủng hộ truyền thông
Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; Tạp chí CAND;
Tạp chí PCCC; Tạp chí Cảnh sát nhân dân; Báo CAND; Báo Nhân dân; Báo An ninh thủ
đô; Báo Đầu tư; Thời báo Kinh tế Việt Nam; Báo Bình Dương; Tạp chí Xây dựng; Tạp
chí Tự động hóa ngày nay; Tạp chí Vietnam Business forum; Truyền hình VTV; ANTV;
Quân đội Nhân Dân; Quốc Phòng TV; Nhân Dân; Quốc Hội; VTC; TTXVN;…
Quy mô

9.000 m2 | 460 gian hàng | 270 đơn vị | 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự

Các quốc gia và vùng lãnh thổ, Khu gian hàng quốc gia
Ả Rập, Anh, Australia, Ấn Độ, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông,
Indonesia, Philipine, Malaysia, Na Uy, Nhật Bản, Séc, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ,
Trung Quốc, Việt Nam…
Ngành hàng / Khu trưng bày
1. Phòng Cháy Chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - Fire Safety & Rescue
 Phương tiện chữa cháy: thiết bị bay không người lái, xe, robot, thang chữa cháy,...
 Phòng cháy chữa cháy chủ động: bình chữa cháy, van chữa cháy, vòi chữa cháy, hệ thống chữa
cháy, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, báo động âm thanh, bơm chữa cháy, phát hiện khí gas, tủ báo
cháy, chuông báo cháy, ống chữa cháy, tủ chữa cháy, búa thoát hiểm,...
 Phòng cháy chữa cháy thụ động: sơn chống cháy, thiết bị hút khói, thiết bị thử lửa,...
 Thiết bị cứu hộ phòng chống thiên tai: xe cứu nạn cứu hộ, hệ thống lặn, phao cứu sinh, kính
thủy lực,...
 Bảo hộ lao động: mặt nạ chống khí, quần áo, mũ, giầy, găng tay, tất… giải pháp an toàn lao động,…
 Kiểm định tư vấn & thi công lắp đặt: kiểm định chất lượng sản phẩm, dịch vụ chứng chỉ sản
phẩm, dịch vụ PCCC, thi công lắp đặt,…
Thương hiệu Quốc tế: Aikang, Draeger, Everdigm, Firex, Honeywell, KFI, Nittan, NAFFCO, SFFECO, UL…
Nhà sản xuất Châu Á: EN3, Funayama, Himax, OSL, Tomoken, Tohatsu,…
Nhà cung cấp và sản xuất tại Việt Nam: BHLĐ VN, BVND, CBID, Hải Thịnh, Hilti VN, Hoàng Việt
An, Nhật Nam, Vietsafe, Vina Sanwa, VT Plus, Sơn Hải Phòng, Sơn Linh,...
2. An ninh, An toàn, bảo vệ - Secutech Vietnam
 Thiết bị giám sát: camera giám sát, đầu ghi hình, linh phụ kiện camera, định vị xe ô tô, thiết bị theo
dõi hành lý,…
 Thiết bị an ninh: báo động đột nhập, báo động bằng giọng nói, hệ thống an ninh cho bãi gửi xe
giao thông, hệ thống quản lý xếp hàng,…
 Thiết bị kiểm soát ra vào: kiểm soát ra vào, hệ thống khóa cửa, khóa từ an ninh, cảm biến cho
cửa, thiết bị nhận dạng vân tay,…
 Viễn thông: bộ đàm, hệ thống lên hệ nội bộ không dây,…
 Nhà thông minh: cửa thông minh nhận diện khuôn mặt, hệ thống giám sát theo dõi,…
 Máy in thẻ, Máy chấm công: thẻ chấm công, thẻ ra vào, thẻ điện tử, máy chấm công vân tay,
chấm công giọng nói, khuôn mặt…
Thương hiệu Quốc tế: Advantech, Bosch, Dmax, Haein, Honeywell, IDTEK, Nuuo, Optex, Panasonic,
Seagate, Western Digital (WD),…
Nhà sản xuất Châu Á: Dahua, Hikvision, K-Secu, Lilin, Hanwha Techwin, Synology, TOA, WFE,...
Nhà sản xuất, cung cấp tại Việt Nam: HDTek, KBVision, Lê Hoàng, Nhà An Toàn, Silversea,
Techcard, Techpro, Vantech, Visco, XPT,…
3. Điện, Tự động hóa, An toàn cuộc sống - E&A Vietnam
2

 Thiết bị điện: ổn áp, cảm biến điện, tủ lưu điện, bộ lưu điện, tủ điện, khóa tủ điện, công tắc điện, ổ
cắm điện, cáp điện, giắc cắm, khóa tủ điện, relay bảo vệ điện áp, tuyến cáp điện,…
 Tự động hóa: động cơ giảm tốc, động cơ điện hạ thế, biến tần, biến áp, thiết bị đóng cắt, cảm biến
quang, cảm biến tiệm cận, bộ đo, bộ đếm, robot,…
 Chiếu sáng: đèn tháp, đèn tầng, đèn tín hiệu, đèn Led, thiết bị linh kiện tự động,…
Doanh nghiệp tiêu biểu: Autonics Vina, Ortac, Lê Gia,…
Quốc gia: Đức, Thụy sỹ, Thổ nhĩ kỳ, Nhật bản, Hàn quốc, Đài loan,…
4. Tự hào truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC: Khu gian hàng Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh,
Đồng Nai với các tư liệu, hình ảnh truyền thống, phương tiện, trang thiết bị PCCC & CNCH tiên tiến, hiện
đại,…
5. Công nghệ, kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ: Khu gian hàng của Cục Quản lý Công
nghiệp An ninh và Doanh nghiệp – Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật – Bộ Công an; Viện Kỹ thuật Hóa sinh và
Tài liệu nghiệp vụ – Bộ Công an.
6. Khu tuyên truyền / Truyền thông, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng PCCC & CNCH (Ngoài
trời - sân trước Nhà B): Cục Cảnh sát PCCC & CNCH; Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh; Cảnh sát PCCC
một số Tỉnh thành; Sở Giáo dục TP. Hồ Chí Minh; một số Khu Công nghiệp, khu chế xuất, trường Đại
học, Cao đẳng, Trung học và các cấp học phổ thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và
trải nghiệm kỹ năng thoát nạn từ trên cao, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và thực hành, trải nghiệm các kỹ
năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nói chung và kỹ năng xử lý sự cố trên phương tiện giao thông cơ giới…
phục vụ người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và khách đến thăm quan Triển lãm,…
7. Tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn pháp luật; kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa Cục Cảnh
sát PCCC & CNCH với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế: Cùng với sự tham gia,
phối hợp của Cục Quản lý Công nghiệp An ninh và Doanh nghiệp – Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật – Bộ Công
an; Viện Kỹ thuật Hóa sinh và Tài liệu nghiệp vụ – Bộ Công an; Hiệp hội Thiết bị An ninh Châu Á – Chi
hội Việt Nam (APSA Việt Nam).
8.





Hoạt động nổi bật
Hội nghị toàn thể lần thứ 9 Hội đồng kiểm định phương tiện PCCC Châu Á (AFIC) 2017 tại Việt Nam.
Hội thảo Giải pháp công nghệ, kỹ thuật PCCC & CNCH.
Diễn đàn An ninh kỹ thuật số toàn cầu tại Việt Nam – GDSF Vietnam.
Truyền thông, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng PCCC & CNCH.

Cuộc sống tiện ích, An toàn hơn
Nơi tiếp cận xu hướng mới - Ứng dụng mới - Chia sẻ kinh nghiệm - Hợp tác quốc tế
Nơi gặp gỡ những thương hiệu, nhà sản xuất hàng đầu thế giới
Nơi gặp gỡ những thương hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam
Các sự kiện diễn ra đồng thời
Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam - E&A Vietnam 2017

Thông tin chi tiết được cập nhật tại website:
www.secutechvietnam.com www.firesafetyvietnam.vn www.vietfair.vn

Ban tổ chức
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