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Lời nói đầu 

QCVN 01:2011/BCA do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thành lập theo Quyết định 
số 1591/QĐ-BCA-H41 ngày 10/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an biên soạn, Tổng cục Hậu cần - Kỹ 
thuật trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 79/2011/TT-BCA ngày 12 tháng 12 năm 2011 
của Bộ Công an. 

1. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

1.1. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ  

Chất lượng vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhập kho phải bảo đảm: 

- Đúng về quy cách, nhãn mác, ký mã hiệu; 

- Chất lượng khi nhập kho bảo đảm mới 100%, các thiết bị hoạt động tốt theo đúng hợp đồng đã ký 
kết và đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất; 

- Các phụ kiện kèm theo thiết bị phải đồng bộ, đúng với hợp đồng cung cấp đã ký kết và đạt tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất. 

1.2. Yêu cầu chung về nhà kho và trang thiết bị trong nhà kho  

1.2.1. Yêu cầu chung về nhà kho 

Đối với nhà kho cất giữ vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau: 

- Bảo đảm các tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành; 

- Kho phải kín, có mái che, chống mưa nắng và có tường bao bảo vệ; 

- Nền nhà kho phải chịu được tải trọng tối thiểu từ 2 tấn/m2 đến 3 tấn/m2; 

- Bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát nước, chống sét, chiếu sáng cho 
công tác bảo vệ, kiểm tra và bảo quản. 

1.2.2. Trang thiết bị trong nhà kho 

Trong nhà kho cất giữ vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị các thiết bị bảo quản như: máy 
điều hòa nhiệt độ, tủ bảo quản, máy hút ẩm, máy sấy khô không khí, nhiệt kế, ẩm kế, giá kê hàng một 
tầng, giá kê hàng nhiều tầng và các phương tiện kiểm tra, dụng cụ bảo quản, dụng cụ phòng cháy 
chữa cháy, thu lôi chống sét và các trang thiết bị khác bảo đảm an toàn hàng hóa theo tiêu chuẩn của 
nhà sản xuất. 

2. THỦ TỤC GIAO NHẬN 

2.1. Vận chuyển  

- Phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải có khung mui kín chống được mưa 
nắng, sàn thùng xe phải sạch, không có các hóa chất độc hại. Không được chở vật tư, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ chung với các hàng hóa khác mà có tính chất hóa học gây ảnh hưởng tới vật tư, thiết bị kỹ 
thuật nghiệp vụ. 

- Trong quá trình vận chuyển, bốc xếp, hạn chế việc tháo dỡ các bao kiện, di dời các ký mã hiệu gắn 
kèm theo hàng hóa. Trường hợp phải chia nhỏ khối lượng để vận chuyển phải ghi chép, đánh dấu 
riêng biệt tránh nhầm lẫn. Khi hoàn thành việc di chuyển, phải hoàn trả lại các dấu hiệu như ban đầu. 

- Phải che đậy, chằng buộc, kê, chèn chắc chắn và sắp xếp nhẹ nhàng, không được ném mạnh, 
không được làm biến dạng hình dáng hòm, hộp khi vận chuyển vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

2.2. Quy trình kiểm tra hàng hóa khi giao nhận nhập kho 

2.2.1. Quy trình kiểm tra hồ sơ kỹ thuật  

Trước khi giao nhận nhập kho vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải có các tài liệu sau: 

- Kế hoạch nhập hàng, phiếu nhập kho; 

- Hợp đồng mua bán hàng hóa; 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản của nhà sản xuất và các tài liệu có liên quan khác. Đối với 
hàng nhập khẩu thì tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản phải có 01 bản dịch ra tiếng Việt. 



2.2.2. Kiểm tra hàng hóa khi giao nhận 

2.2.2.1. Kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa  

Số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa giao nhận đúng theo các chứng từ giao nhận, hợp đồng 
mua bán và các tài liệu khác liên quan kèm theo. 

2.2.2.2. Kiểm tra bao bì, bao kiện đóng gói bên ngoài 

Kiểm tra về quy cách sản phẩm (kích thước, ký mã hiệu), tình trạng bao bì, bao kiện đóng gói. 

2.2.2.3. Kiểm tra chất lượng  

- Kiểm tra bên ngoài: Kiểm tra kích thước, độ sáng bóng của thiết bị. 

- Kiểm tra các phụ kiện của thiết bị bảo đảm tính đồng bộ. 

- Kiểm tra sự vận hành của thiết bị: Yêu cầu bên cung cấp cho các thiết bị vận hành thử và kiểm tra 
kết quả thu được của thiết bị (nếu lượng hàng nhập về nhiều, có thể kiểm tra xác xuất). 

2.3. Biên bản giao nhận 

Sau khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra sản phẩm đúng theo quy định, tiến hành lập biên bản bàn giao chung 
giữa các bên và biên bản bàn giao chi tiết cho từng lô vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

3. BẢO QUẢN 

3.1. Kỹ thuật kê xếp trong kho 

3.1.1. Tất cả các loại vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đều phải được xếp trên giá kê, ụ kê, bục kê 
hoặc trong tủ bảo quản; tuyệt đối không để hàng trực tiếp xuống nền nhà kho. 

- Giá kê hàng được làm bằng thép, gỗ hoặc các vật liệu tổng hợp, bảo đảm chắc chắn, an toàn trong 
bảo quản. 

- Bục kê, ụ kê được làm bằng bê tông, cốt thép có kích thước phù hợp với diện tích nhà kho và kích 
thước hàng hóa. Giá kê, bục kê phải có chiều cao tối thiểu 35cm. 

- Đặt các giá kê, ụ kê, bục kê, tủ bảo quản bảo đảm khoảng cách giữa các lô hàng ít nhất là 80cm, 
cách trần 50cm, cách tường hoặc cột nhà kho 50cm. 

- Đường đi trong kho rộng tối thiểu 150cm để bảo đảm cho công tác vận chuyển, kê xếp. 

3.1.2. Yêu cầu về kê xếp hàng hóa  

- Không được xếp các thiết bị khác nhau về hình dạng, chủng loại và chất lượng vào cùng một lô 
hàng. 

- Không xếp chung vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ với các loại hóa chất, các thiết bị sử dụng hóa 
chất trong cùng một nhà kho. Những thiết bị, phụ kiện đi kèm như: pin, ắc quy và các phụ kiện khác 
có hóa chất phải để trên giá kê riêng. 

- Khi kê xếp hàng hóa phải tuân thủ theo ký mã hiệu hướng dẫn ngoài bao bì, quay mặt nhãn mác ra 
ngoài để dễ quan sát; không được chồng quá cao các thiết bị lên nhau nhằm tránh trường hợp các 
thiết bị bên dưới bị méo, bẹp (tổng trọng lượng các thiết bị chồng lên thiết bị ở dưới cùng không vượt 
quá trọng lượng cho phép chất, tải ghi trên bao bì). 

3.2. Bảo quản thường xuyên 

- Hàng ngày, thủ kho vệ sinh nền nhà kho, xung quanh khu vực kho và thường xuyên quét dọn, lau 
bụi bên ngoài vỏ hộp vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

- Kiểm tra, duy trì nhiệt độ trong nhà kho bảo đảm từ 200C đến 250C, độ ẩm đạt từ 45% đến 80% và 
kiểm tra các tác động của môi trường như: ánh sáng, mưa, năng, gió, chuột bọ, côn trùng. Nếu thấy 
có hiện tượng mất an toàn về hàng hóa phải có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra bao bì, bao kiện xem có bị ẩm mốc, mối mọt, chuột bọ cắn rách hay không. 
Nếu có các hiện tượng trên, phải được cách ly và xử lý ngay. 

- Kiểm tra chất lượng bề mặt ngoài (bằng cảm quan) và phát hiện nếu có dấu hiệu ẩm mốc, đọng hơi 
nước trên bề mặt ống kính, hoen rỉ các linh kiện làm bằng kim loại, lão hóa các phụ kiện làm bằng cao 
su, phải có biện pháp xử lý ngay. 

- Hàng tuần, lãnh đạo kho có trách nhiệm kiểm tra nhà kho, số lượng, chất lượng hàng hóa; đặc biệt 
chú ý đến các yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa để phát hiện kịp thời những diễn biến 
xấu làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và có biện pháp khắc phục ngay. 

- Hàng tháng, cán bộ thủ kho kiểm tra thời hạn sử dụng của hàng hóa và thông báo trước 06 tháng 
cho đơn vị quản lý hàng chuyên ngành để có kế hoạch cấp phát kịp thời. 

Chú ý: 



- Thủ kho không được tự ý tháo lắp, vận hành các vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

- Không được dùng tay trực tiếp lau ống kính quang học của thiết bị, không thổi vào ống kính. 

3.3. Bảo quản định kỳ 01 năm/01 lần camera quay đêm gắn ống kính hồng ngoại 

3.3.1. Kiểm tra kỹ thuật 

3.3.1.1. Kiểm tra bằng cảm quan đối với tổng thể thiết bị  

- Kiểm tra hiện tượng ẩm mốc của ống kính quang học; 

- Kiểm tra chất lượng màn hình hiển thị của camera (có hiện tượng bị rạn, nứt, vỡ do va đập hay bị 
loang màu màn hình hay không); 

- Kiểm tra phát hiện hoen rỉ, trầy xước của phần thiết bị làm bằng kim loại; 

- Kiểm tra các thiết bị phụ trợ đi kèm như: chân máy, dây đeo, pin, thẻ nhớ, cáp nguồn, cáp tín hiệu và 
các thiết bị phụ trợ khác. 

3.3.1.2. Kiểm tra sự hoạt động của nguồn nuôi camera 

- Đo điện áp đầu ra của nguồn nuôi (kiểm tra trong mức cho phép của camera: thông thường loại 
dùng nguồn nuôi DC 12V có dung sai 10%). 

- Kiểm tra dây dẫn nguồn nuôi cho camera, kiểm tra các jắc nối từ nguồn nuôi tới máy, kiểm tra jắc tín 
hiệu và các kết nối khác. 

3.3.1.3. Kiểm tra sự hoạt động của camera 

- Kiểm tra và thử tín hiệu video của camera đưa lên màn hình. Quan sát trực tiếp vật cần quan sát với 
khoảng cách từ 40m đến 50m. Điều chỉnh tiêu cự của ống kính để thu được hình ảnh rõ nét nhất hiển 
thị lên màn hình, đồng thời kiểm tra màu sắc của ảnh xem có bị loang, lẫn màu hay không. 

- Kiểm tra sự hoạt động của camera trong điều kiện không có ánh sáng hoặc ánh sáng yếu (trời tối): 
Bật đèn hồng ngoại và quan sát trực tiếp vật cần quan sát với kết quả hình ảnh thu được như khi vận 
hành trong điều kiện ánh sáng thường nhưng không có đủ các màu. 

Chú ý: 

- Đèn hồng ngoại sẽ tự động tắt nếu không tiếp tục nhấn công tắc bật nguồn hồng ngoại trong vòng 
20 giây. 

- Khi cho camera hoạt động ở chế độ hồng ngoại, không được hướng camera về phía có nguồn ánh 
sáng mạnh (không dùng chế độ hồng ngoại ban ngày). 

3.3.1.4. Kiểm tra các phụ kiện lắp đặt theo camera 

Kiểm tra các khớp nối, ốc vít, kiểm tra lực đỡ chân máy. Vận hành và chạy toàn bộ thiết bị trước khi 
tiến hành bảo quản, bảo đảm các thiết bị hoạt động ổn định, bình thường. 

3.3.2. Chuẩn bị thiết bị, vật tư bảo quản 

Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ thuật, căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật và định mức bảo quản, cần tiến 
hành chuẩn bị các vật tư bảo quản như: mỡ Fon54, hạt hút ẩm silicagen, cồn 900, bột tan, matit, thuốc 
chống mốc, vải phin trắng, xi cana, vải bông lau kính, hộp xịt bảo quản da, hộp xịt bảo quản giả da, 
parafin, giấy bóng mờ, chổi chít, chổi lông mềm, quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, chất 
tẩy rửa, xà phòng và các vật tư bảo quản khác. 

3.3.3. Tiến hành bảo quản 

Dùng chổi chít, chổi lông mềm vệ sinh sạch sàn, tường nhà và nơi tiến hành bảo quản. Dùng khăn lau 
sạch lau chùi bụi bẩn bên ngoài vỏ hộp máy trước khi mở ra tiến hành bảo quản. 

3.3.3.1. Bảo quản phần thân máy và các thiết bị phụ kiện đi kèm 

a) Mở hộp, lấy thân máy ra và tiến hành bảo quản 

- Tháo các nắp bảo vệ ống kính ra khỏi ống kính. Dùng các thiết bị chuyên dùng tháo nhẹ ống kính 
camera. Dùng vải bông có tẩm cồn với lượng vừa đủ để lau ống kính, sau đó dùng vải khô để lau khô 
ngay tránh làm cho ống kính bị mờ. 

- Dùng xi cana và khăn sạch để lau tẩy phần vỏ làm bằng kim loại mà đã có hiện tượng bị rỉ sét bên 
ngoài của camera cũng như các thiết bị phụ kiện lắp trên camera. Chú ý: Chỉ dùng một lượng vừa đủ 
xi cana để tránh làm mất màu sơn của thiết bị. 

- Đối với các phụ kiện phần cơ khí và các ốc vít: dùng mỡ Fon54 tra vào các mũ ốc và các khớp nối 
để tránh bị hoen rỉ cũng như để thiết bị hoạt động được trơn chu. 

- Lắp lại toàn bộ các thiết bị như ban đầu. Tiến hành cho thiết bị hoạt động và hiệu chỉnh bảo đảm 
chất lượng hình ảnh thu được như trước khi tiến hành bảo quản. 



- Sau khi kiểm tra kỹ thuật xong, dùng giấy bóng mờ có tráng parafin bọc bên ngoài thân máy và lấy 
dây gai buộc lại. 

- Thay túi chống ẩm, hạt hút ẩm silicagen. 

b) Bảo quản các thiết bị phụ kiện đi kèm 

- Đối với các túi đựng máy làm bằng da (hoặc giả da): Dùng khăn vải lau sạch bề mặt da (hoặc giả 
da), sau đó dùng thuốc bảo quản da (hoặc giả da) xịt lên bề mặt bảo đảm da không bị mốc. 

- Kiểm tra bao gói nếu thấy bị ẩm mốc, phải lau sạch và phơi tại nơi râm mát, sau đó dùng thuốc 
chống mốc để bảo quản. 

3.3.3.2. Bảo quản hộp máy, ký mã hiệu trên hộp máy 

- Kiểm tra hộp đựng máy; nếu thấy có hiện tượng bị nứt vỡ hoặc thủng vỏ hộp làm bằng kim loại hoặc 
nhựa thì dùng matit trộn với bột tan chát kín lại. 

- Phải giữ gìn, bảo vệ các ký mã hiệu trên bao bì, vỏ hộp máy. Không được viết thêm các ký hiệu trên 
bao kiện; nếu ký mã hiệu bị mờ phải tô, viết lại cho rõ và chính xác như ban đầu. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý chống mối xông bao kiện. 

3.3.3.3. Đóng gói nhập vào kho bảo quản 

Sau khi tiến hành hoàn tất các bước bảo quản định kỳ, cán bộ tiến hành bảo quản phải đóng gói và 
xếp camera vào hộp như ban đầu. Chú ý: phải để túi có chứa hạt hút ẩm vào bên trong hộp máy để 
bảo đảm máy luôn được khô ráo. 

3.3.4. Ghi chép hồ sơ bảo quản 

Sau khi bảo quản xong, thủ kho phải ghi chép vào phiếu theo dõi bảo quản, bao gồm: 

- Nội dung, chất lượng trước và sau khi bảo quản; 

- Họ tên, địa chỉ người bảo quản; 

- Thời gian tiến hành bảo quản; 

- Lãnh đạo kho, thủ kho, cán bộ bảo quản ký tên. 

3.4. Bảo quản định kỳ 01 năm/1 lần ống nhòm hồng ngoại quan sát đêm. 

3.4.1. Kiểm tra kỹ thuật  

3.4.1.1. Kiểm tra bằng cảm quan đối với tổng thể thiết bị  

- Kiểm tra hiện tượng ẩm mốc của ống kính quang học; 

- Kiểm tra xem có hiện tượng bị rạn, nứt, vỡ ống kính hay không; 

- Kiểm tra phát hiện hoen rỉ, trầy xước của phần thiết bị bằng kim loại; 

- Kiểm tra các thiết bị phụ trợ đi kèm như: dây đeo, pin và các phụ kiện khác. 

3.4.1.2. Kiểm tra sự hoạt động của ống nhòm 

- Kiểm tra sự hoạt động khi thao tác sử dụng ống nhòm hồng ngoại. 

- Kiểm tra hình ảnh thu được khi thay đổi các cự ly quan sát. 

Chú ý: Khi cho ống nhòm hoạt động ở chế độ hồng ngoại, không được hướng ống nhòm về phía có 
nguồn ánh sáng mạnh. 

3.4.2. Chuẩn bị thiết bị, vật tư bảo quản 

Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ thuật, căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật và định mức bảo quản, cần tiến 
hành chuẩn bị các vật tư bảo quản như: mỡ Fon54, hạt hút ẩm silicagen, cồn 900, bột tan, matit, thuốc 
chống mốc, vải phin trắng, xi cana, vải bông lau kính, hộp xịt bảo quản da, hộp xịt bảo quản giả da, 
parafin, giấy bóng mờ, chổi chít, chổi lông mềm, quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, chất 
tẩy rửa, xà phòng và các vật tư khác phục vụ công tác bảo quản. 

3.4.3. Tiến hành bảo quản 

Dùng chổi chít, chổi lông mềm vệ sinh sạch sàn, tường nhà và nơi tiến hành bảo quản. Dùng khăn 
sạch lau chùi bụi bẩn bên ngoài vỏ hộp trước khi mở ra tiến hành bảo quản. 

3.4.3.1. Bảo quản phần thân máy và các thiết bị phụ kiện đi kèm 

a) Mở hộp, lấy thân máy ra và tiến hành bảo quản: 

- Tháo các nắp bảo vệ ống kính ra khỏi ống kính. Dùng vải bông có tẩm cồn với lượng vừa đủ để lau 
ống kính, sau đó dùng vải khô để lau khô ngay, tránh làm cho ống kính bị mờ. 



- Dùng xi cana và khăn sạch để lau tẩy phần vỏ làm bằng kim loại mà đã có hiện tượng bị rỉ sét bên 
ngoài của camera cũng như các thiết bị phụ kiện lắp trên camera. Chú ý: Chỉ dùng một lượng vừa đủ 
xi cana để tránh làm mất màu sơn của thiết bị. 

- Đối với các phụ kiện phần cơ khí và các ốc vít: dùng mỡ Fon54 tra vào các mũ ốc và các khớp nối 
để tránh bị hoen rỉ cũng như để thiết bị hoạt động được trơn chu. 

- Lắp lại toàn bộ các thiết bị như ban đầu. Tiến hành cho thiết bị hoạt động và hiệu chỉnh bảo đảm 
chất lượng hình ảnh thu được như trước khi tiến hành bảo quản. 

b) Thông số kỹ thuật của ống nhòm sau khi bảo quản xong phải bảo đảm: 

- Độ phóng đại: 1X (giữ nguyên hình ảnh gốc) 

- Tầm nhìn: 400 (góc nhìn) 

- Ống kính: F/1.4 (tiêu cự của ống kính) 

- Độ bao phủ: 1,5m đến vô cùng (khoảng cách nhìn tiêu chuẩn) 

- Tầm chỉnh: +2 đến -6 (độ mở của ống kính) 

- Khoảng cách mắt: 55 đến 71mm (khoảng cách giữa 02 ống kính) 

Sau khi kiểm tra kỹ thuật xong, dùng giấy bóng mờ có tráng parafin bọc bên ngoài thân máy và lấy 
dây gai buộc lại. Thay túi chống ẩm, hạt hút ẩm silicagen. 

c) Bảo quản các thiết bị phụ kiện đi kèm 

- Đối với các túi đựng máy làm bằng da (hoặc giả da): Dùng khăn vải lau sạch bề mặt da (hoặc giả 
da), sau đó dùng thuốc bảo quản da (hoặc giả da) xịt lên bề mặt để bảo đảm da không bị mốc. 

- Kiểm tra bao gói nếu thấy bị ẩm mốc phải lau sạch và phơi tại nơi râm mát, sau đó dùng thuốc 
chống mốc để bảo quản. 

3.4.3.2. Bảo quản hộp máy, ký mã hiệu trên hộp máy 

- Kiểm tra hộp đựng, nếu thấy có hiện tượng bị nứt vỡ hoặc thủng vỏ hộp làm bằng kim loại hoặc 
nhựa thì dùng matit trộn với bột tan chát kín lại. 

- Phải giữ gìn, bảo vệ các ký hiệu trên bao bì, vỏ hộp. Không được viết thêm các ký hiệu trên bao 
kiện; nếu ký mã hiệu bị mờ, phải tô, viết lại cho rõ và chính xác như ban đầu. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý chống mối xông bao kiện. 

3.4.3.3. Đóng gói nhập vào kho bảo quản 

Sau khi tiến hành hoàn tất các bước bảo quản định kỳ, cán bộ tiến hành bảo quản phải đóng gói và 
xếp ống nhòm vào hộp như ban đầu. Chú ý: phải để túi có chứa hạt hút ẩm vào bên trong hộp để bảo 
đảm luôn được khô ráo. 

3.4.4. Ghi chép hồ sơ bảo quản 

Sau khi bảo quản xong, thủ kho phải ghi chép vào phiếu theo dõi bảo quản, bao gồm: 

- Nội dung, chất lượng trước và sau khi bảo quản; 

- Họ tên, địa chỉ người bảo quản; 

- Thời gian tiến hành bảo quản; 

- Lãnh đạo kho, thủ kho, cán bộ bảo quản ký tên. 

3.5. Bảo quản hệ thống âm thanh dải rộng, thiết bị quan sát cảm ứng nhiệt, thiết bị quan sát bí 
mật, thiết bị phát hiện chất nổ và hóa chất độc, thiết bị quan sát đêm PS1521 AV  

Các thiết bị này được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, do các chuyên gia thực hiện. 

3.6. Phòng, chống cháy nổ và an toàn lao động  

3.6.1. Tổ chức tốt việc phòng, chống cháy nổ, bố trí người và phương tiện sẵn sàng chữa cháy trong 
trường hợp cần thiết. Đặc biệt, khi sử dụng các hóa chất dễ cháy như: cồn, mỡ bảo quản hoặc các 
dung môi hòa tan dễ cháy, phải để xa các nguồn phát lửa. Nếu có xảy ra cháy, phải nhanh chóng xử 
lý theo các phương án phòng cháy, chữa cháy. 

3.6.2. Cồn, mỡ bảo quản hoặc dung môi hòa tan dễ cháy khi bám vào người phải được rửa sạch 
bằng nước ấm và xà phòng. Người trực tiếp bảo quản phải có găng tay, khẩu trang và các dụng cụ 
cần thiết phục vụ công tác bảo quản. 

3.6.3. Toàn bộ hướng dẫn về công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động, cách thức, phương 
pháp xử lý khi xảy ra sự cố phải được lập thành bảng và treo ở nơi dễ nhìn thấy. 

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ  



4.1. Quy định chung về quản lý  

4.1.1. Hàng dự trữ nhà nước giao cho Bộ Công an quản lý phải thực hiện theo các quy định của Pháp 
lệnh dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP 
ngày 2/12/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia, các thông tư hướng dẫn thực 
hiện của các Bộ, ngành chức năng có liên quan. 

4.1.2. Hàng dự trữ nhà nước giao cho Bộ Công an thống nhất quản lý tại các kho của Bộ Công an. 

4.1.3. Cục trưởng Cục Kho vận Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có trách nhiệm chỉ đạo các kho của Bộ 
thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý, nhập, xuất, bảo quản, bảo vệ an toàn hàng dự trữ nhà nước 
trong hệ thống kho của Bộ.  

4.2. Quy định về nhập hàng 

4.2.1. Hàng dự trữ nhà nước nhập kho theo kế hoạch của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - 
Kỹ thuật. 

4.2.2. Hàng năm, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kế hoạch mua sắm đã được duyệt, các đơn vị 
nhập hàng hoặc cơ quan kế hoạch phải thông báo cho Cục Kho vận biết để chủ động nhập hàng. 

4.2.3. Trước khi nhập hàng vào kho, đơn vị nhập hàng phải gửi kế hoạch nhập hàng cho Cục Kho vận 
trước từ 5 đến 7 ngày để Cục trưởng Cục Kho vận chỉ định kho nhập và chỉ đạo các phòng, kho nhập 
hàng. Kế hoạch bao gồm các nội dung: tên hàng, số lượng, chất lượng, quy cách, ký mã hiệu, thời 
gian lưu kho, hợp đồng mua sắm, sản xuất và những yêu cầu bảo quản khác để kiểm tra hàng nhập 
và bảo quản. 

4.2.4. Tiêu chuẩn kỹ thuật hàng nhập kho áp dụng theo mục 1.1 của Quy chuẩn này. 

4.2.5. Kiểm tra hàng hóa nhập kho áp dụng theo mục 2.2.2 của Quy chuẩn này. 

4.2.6. Đối với hàng tạm nhập kho, phải có lệnh của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật 
hoặc Cục trưởng Cục Kho vận và tiến hành kiểm tra, lập biên bản cụ thể số lượng, chất lượng, quy 
cách hàng hóa. Sau 15 ngày, kể từ ngày tạm nhập, đơn vị nhập hàng phải lập phiếu nhập kho. Nếu 
quá thời hạn này mà chưa lập phiếu nhập kho thì đơn vị nhập hàng phải trả phí lưu kho, bãi. Sau một 
tháng không làm phiếu nhập kho thì trả lại hàng cho đơn vị nhập hàng. 

4.2.7. Đối với hàng đã qua sử dụng, sửa chữa được thu hồi nhập kho phải theo lệnh của lãnh đạo Bộ, 
lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và tiến hành kiểm tra, lập biên bản cụ thể số lượng, chất lượng, 
tình trạng hàng hóa, xác định trách nhiệm của các bên. 

4.3. Quy định về xuất hàng 

4.3.1. Việc xuất hàng dự trữ nhà nước phải theo kế hoạch năm được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. 

4.3.2. Trường hợp cần thiết phải đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, chống phá hoại, chống 
bạo loạn, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ 
bùng phát, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định xuất kho cấp ngay hàng dự trữ nhà nước theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004. 

4.3.3. Khi tạm xuất hàng dự trữ nhà nước để phục vụ cho nhiệm vụ đột xuất phát sinh, phải có lệnh 
của lãnh đạo Bộ Công an và thực hiện bảo quản theo quy định của Quy chuẩn này. 

4.4. Giao nhận, điều chuyển hàng dự trữ nhà nước trong hệ thống kho của Bộ Công an 

4.4.1. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ phục vụ công tác, chiến đấu ở từng khu vực, bảo đảm thuận tiện, 
phù hợp với việc dự trữ, cấp phát, bảo quản, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo 
Bộ trưởng Bộ Công an để thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
điều chuyển hàng dự trữ nhà nước trong hệ thống kho của Bộ Công an. 

4.4.2. Trường hợp đột xuất, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo Bộ trưởng Bộ 
Công an quyết định điều chuyển hàng dự trữ nhà nước trong hệ thống kho của Bộ Công an. Sau khi 
thực hiện xong thì phải thông báo cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

4.5. Chế độ ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa 

4.5.1. Lập thẻ kho  

Mỗi lô hàng nhập kho phải được lập một thẻ kho, trong đó ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu S21-H 
ban hành kèm theo Thông tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn kế toán áp dụng cho dự trữ nhà nước. 

4.5.2. Sổ theo dõi công tác bảo quản 

- Dùng để ghi chép hàng ngày hoặc đột xuất về tình trạng bảo quản hàng hóa, thay đổi về số lượng, 
chất lượng. Sổ có đóng dấu giáp lai, ghi đầy đủ các thông tin về công tác bảo quản và có đủ các 
thành viên tham gia bảo quản ký tên, đóng dấu của đơn vị; 



- Thủ kho bảo quản thường xuyên vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải ghi chép đầy đủ các diễn 
biến về công việc bảo quản, các dấu hiệu mất an toàn hàng hóa phát sinh như bị ẩm mốc, côn trùng 
xâm nhập hoặc có dấu hiệu tự lão hóa của cao su, hoen rỉ của vật liệu làm bằng kim loại và kết quả 
xử lý với hàng hóa lưu kho. Định kỳ 1 tháng, lãnh đạo kho phải kiểm tra và ghi nhận xét đánh giá công 
tác bảo quản thường xuyên vào sổ nhật ký bảo quản. 

4.5.3. Thẻ treo lô hàng 

Mỗi lô hàng xếp trong kho có gắn kèm một thẻ treo lô hàng. Thông tin trên thẻ có các nội dung sau: 
Ngành hàng; nhóm hàng; mã hàng; quy cách; xuất xứ; số lượng; ngày, tháng, năm nhập kho. 

- Trong trường hợp hàng hóa được điều chuyển nội bộ thì vẫn phải ghi được thông tin thời gian nhập 
kho của lần nhập đầu tiên và ghi ngày điều chuyển nội bộ kho đến. 

- Quy cách, xuất xứ hàng hóa phải ghi chính xác theo đúng chứng từ kiểm tra chất lượng. 

4.6. Thời gian lưu kho 

4.6.1. Đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ điện tử, thời gian lưu kho luân phiên đổi hàng không 
lớn hơn 3 năm. 

4.6.2. Đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quang học, thời gian lưu kho luân phiên đổi hàng 
không lớn hơn 5 năm./. 

 


