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CẮP CÀNH OLIU BÁO TIN VUI VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ! 



 

 

 

Một số Phát minh, Sáng chế 

AN SINH XANH  

về Chữa cháy và Hút rác  

Cơ sở Pháp lý trong nước và Quốc tế: 

 

1. Bằng Độc quyền Sáng chế Máy chữa cháy 01 do VN cấp: VN 3102. 

2. Bằng Độc quyền Sáng chế Máy chữa cháy 02 do VN cấp: VN 10602. 

3. Bằng Độc quyền Sáng chế Máy chữa cháy 03 do USA cấp: US 6942040. 

4. Bằng Độc quyền Sáng chế Thiết bị Thu gom Vật liệu rời 04: VN7748. 

5. TCVN PCCC Quốc gia Việt Nam, được Nhà nước xây dựng trên cơ sở Bằng SC 

của AN SINH XANH:  TCVN 7884:2008  

6. Văn bản công bố TCVN7884:2008 của Bộ KHCN VN. 

7. Văn bản Cục Cảnh sát PCCC BỘ CÔNG AN cho phép Công ty AN SINH XANH 

Tư vấn Thiết kế, Chế tạo & Lắp đặt MCC. 

8. Văn bản Cục Cảnh sát PCCC BỘ CÔNG AN Hướng dẫn Toàn quốc áp dụng 

MCC AN SINH XANH TCVN 7884:2008. 

9. Văn bản HIỆP HỘI PCCC HOA KỲ mời PHAN ĐÌNH PHƯƠNG làm HỘI VIÊN 

HIỆP HỘI PCCC NFPA HOA KỲ. 

10.  Bằng Hiệp Hội PCCC HOA KỲ cấp: HỘI VIÊN PCCC NHÀ CAO TẦNG. 

11.  Bằng Hiệp Hội PCCC HOA KỲ cấp: HỘI VIÊN PCCC KHU CÔNG NGHIỆP. 

12.  Bằng Hiệp Hội PCCC HOA KỲ cấp: HỘI VIÊN PCCC NFPA. 

13.  Thư Chủ tịch Hiệp Hội PCCC NFPA HOA KỲ chúc mừng. 

14.  Thư PHAN ĐÌNH PHƯƠNG trả lời Chủ tịch Hiệp Hội PCCC NFPA HOA KỲ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

    HIỆP HỘI PCCC NFPA HOA KỲ KẾT NẠP AN SINH XANH 

 

HỘI VIÊN PCCC KHU CÔNG NGHIỆP 



 

 

HỘI VIÊN PCCC NHÀ CAO TẦNG 

 

QUAN CHỨC HIỆP HỘI NFPA, CỤC CSPCCC & AN SINH XANH 



   

THƯ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI PCCC NFPA HOA KỲ  

James M. Shannon chúc mừng Nhà Sáng chế PHAN ĐÌNH PHƯƠNG 

 

 

 



 

Hiệp Hội PCCC QUỐC GIA HOA KỲ NFPA     

Số 1 - Công viên cây xanh Batterymarch - MA 02169 

Kính gửi: Ông Phan Đình Phương 

Thành viên số:  279359985 

Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CP KHCN AN SINH XANH 

Số 1 - KCN ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - VIỆT NAM 

Kính thưa Ông Phan Đình Phương! 

Xin chân thành cám ơn Ông đã tham gia vào Hiệp hội NFPA HOA KỲ. Cương vị Hội viên của ông đã được phê duyệt 

dựa trên trọng trách nghề nghiệp chuyên môn cũng như sự tận tâm của ông về sự cam kết mang lại sự an toàn cho cuộc 

sống con người và tài sản. Ông đang có những đặc quyền, đặc lợi và các dịch vụ khác từ Hiệp hội NFPA. 

Mã số thành viên ID của Ông là: 279359985. Xin vui lòng ghi nhớ và gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào. Ông cũng có thể 

trình Thẻ Hội Viên cho khách hàng và Hiệp Hội của Ông. 

Đầu tiên, Ông cần phải cập nhật những thay đổi về Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, công nghệ và phương cách mới trong việc 

đảm bảo an toàn PCCC và an toàn cho con người.  

Những thành viên như Ông có ý tưởng là người đi đầu, những chuyên gia công nghiệp, những người có nhận thức giúp 

tạo ra sự thay đổi về Quy chuẩn và Tiêu chuẩn của Thế giới. Đó là lý do vì sao chúng tôi cổ vũ Ông thực hiện quyền 

biểu quyết của mình trong NFPA. 

Bưu kiện chúng tôi gửi kèm theo là Bản Ghi danh Hội viên NFPA và tài liệu hướng dẩn cho Ông biết cách thực hiện và 

các lợi ích của mình, bao gồm: 

 Tạp chí Subscription to the NFPA: Chìa khóa để Ông vào xem lợi ích Thành viên, cập nhật về an toàn PCCC 
cũng như các vấn đề khác. Tạp chí sẽ gửi trực tiếp đến địa chỉ của Ông. 

 Hổ trợ kỹ thuật: Ông có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về PCCC, điện, xây dựng tòa nhà và an toàn 
cho con người nếu có câu hỏi về Quy chuẩn hay Tiêu chuẩn. 

 Nhóm chuyên ngành: Ông có quyền ghi danh vào 1 trong 15 nhóm công nghệ chuyên ngành để đạt được 
quyền lợi mà Ông quan tâm. Nhóm chuyên ngành sẽ giúp Ông chia sẻ ý kiến với giới chuyên môn, truyền thông 
và đồng nghiệp đồng thời cũng tạo điều kiện cho Ông tham gia vào các buổi họp vùng, đặc biệt là tiếp cận các 
văn bản mới hay các buổi hội thảo. Hãy chọn chuyên ngành phù hợp của Ông và gửi lại theo địa chỉ ghi trên lá 
thư. 

 Quyền biểu quyết: Ông được thực hiện quyền biểu quyết sau 180 ngày (6 tháng) kể từ ngày trở thành Thành 
viên NFPA. Quyền lợi này giúp Ông có tiếng nói trong việc ban hành Quy chuẩn và Tiêu chuẩn của NFPA. 

 Là thành viên chính thức ông được vào truy cập website NFPA, mua hàng giảm giá v.v. 
Và còn có nhiều lợi ích nữa mà tôi không thể ghi hết trong bức thư này. Ông nên tham khảo ở Membership Benefit 

Guide đính kèm để tìm thấy cho mình thêm nhiều quyền lợi nữa. 

Một lần nữa xin cám ơn Ông đã tham gia vào NFPA. Tôi rất mong được làm việc với Ông để tạo cho Thế giới này an 

toàn hơn thông qua việc cống hiến chung của chúng ta nhằm đảm bảo an toàn PCCC và cuộc sống của con người. 

Trân trọng kính chào! 

Chủ tịch Hiệp hội NFPA 

(Đã ký và đóng dấu) 

James M. Shannon 



 

                                                                                                        Việt nam - Đà nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2009 

Kính gửi:   ÔNG JAMES M. SHANNON - CHỦ TỊCH HIỆP HỘI PCCC NFPA HOA KỲ 

Kính thưa Ông James M. Shannon! 

Tôi rất vui mừng và cảm kích về những lời tốt đẹp mà Ông dành cho chúng tôi. Dù cách xa nhau hàng vạn 

dặm, chúng ta vẫn có được sự đồng cảm sâu sắc khi cùng nhìn về một hướng.  

Tôi rất ngưỡng mộ Hiệp Hội PCCC Hoa kỳ NFPA với những bộ Quy chuẩn và Tiêu chuẩn tân tiến được 

cả thế giới tin dùng. NFPA đã giúp cho nhân loại ngày càng đầm ấm hạnh phúc nhờ ngọn lửa và giảm bớt sự 

tác hại của nó.  

Trong NFPA, tôi đã tìm thấy không chỉ những chỉ tiêu kỹ thuật nghiêm khắc mà còn có cả những lời xẻ 

chia. Tôi nhớ tại mục 3.10.2.6. chương 3, NFPA 58 và mục 11.1.6 chương 11, NFPA59 đều khẳng định kinh 

nghiệm: “Đám cháy gas thường không thể dập tắt nếu không đóng được nguồn gas gây cháy”. Tuy đứng ở 

đỉnh cao nhất của khoa học PCCC Quốc tế nhưng tại mục 1.1.3. NFPA59 vẫn khích lệ: “Những tiến bộ kỹ 

thuật mới tuy có sai khác với quy định nhưng tạo ra độ an toàn mong muốn và phù hợp với mục đích 

của Tiêu chuẩn vẫn được chấp nhận, quy mô tùy theo phân tích thực tế”.  

Chính tầm nhìn cao thượng bao dung và tư tưởng khiêm nhường cầu tiến không ngừng đó làm cho tôi từ 

lâu đã thầm cảm phục và ái mộ Hiệp Hội NFPA mà Ông là Chủ tịch. 

Ở Việt nam của tôi may mắn cũng có những nhà lãnh đạo ngành PCCC tâm huyết với đất nước như vậy. 

Họ đã khích lệ chúng tôi sáng tạo ra giải pháp chữa cháy. Họ tận tâm giúp đỡ hoàn thiện giải pháp và đã cho 

phép áp dụng từ ngày 17/12/1999. Ba năm sau, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt nam cấp Bằng Độc quyền Sáng chế. 

Ba năm sau nữa chúng tôi nhận tiếp Bằng số US6942040 từ Cơ quan Sáng chế Hoa kỳ USPTO. Chúng tôi còn 

được các chuyên gia Bộ KHCN, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt nam, các Trường Đại học PCCC, Bách khoa, Xây dựng và đặc biệt là Công an PCCC các 

Tỉnh Thành phố cùng mọi người nhiệt tâm giúp đỡ. Cuối cùng, chúng tôi may mắn gặp những nhà đầu tư và 

tư vấn dũng cảm thức thời, tiên phong ứng dụng. Như vậy đây thực sự là sản phẩm chung của Trí tuệ Việt 

nam nên đã được đồng thuận xây dựng thành Tiêu chuẩn PCCC Quốc gia Việt nam TCVN 7884: 2008. 

Chúng tôi ghi ơn họ sâu sắc, nhờ họ mà nhà và công trình an toàn hơn và chúng tôi vinh dự được Ông kết nạp 

làm Hội viên của NFPA danh tiếng. 

Thưa Ông James M. Shannon! 

Tôi cũng rất phấn chấn khi ông tin tưởng cho sử dụng logo NFPA bên cạnh logo AN SINH trong giao 

dịch. Rõ ràng, trên logo NFPA ngọn lửa đã được khống chế và trên logo AN SINH XANH, Việt nam đã hóa 

thân thành chim bồ câu trắng cắp cành ôliu báo tin vui an lành đến với mọi người. 

Với sự kết đoàn trí lực, chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta! 

Kính chúc Ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc! 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AN SINH XANH 

(Đã ký và đóng dấu)  

PHAN ĐÌNH PHƯƠNG 

 


