
Q u ậ n F a i r f a x , V i r g i n i a 
 

Bảo vệ và làm phong phú chất lượng cuộc sống cho người dân, khu dân cư và các cộng đồng đa dạng của Quận Fairfax 

 

Ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

Là bộ phận bảo quản hồ sơ hiện tại hoặc mới của Văn Phòng Trưởng Ty Cứu Hỏa trong cơ sở dữ liệu Hệ Thống Quy 
Hoạch và Sử Dụng Đất (PLUS) mới, chúng tôi xin được chào mừng quý vị đến với công cụ trực tuyến mới này. PLUS là 
cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi, cho phép quý vị nộp đơn xin cấp giấy phép, quản lý quy trình duyệt xét kế hoạch, 
theo dõi trạng thái đơn, cập nhật thông tin, tải tài liệu lên, nộp phí và yêu cầu thanh tra. 

Chúng tôi xin đề nghị quý vị thực hiện hai việc sau trong thời gian sớm nhất; đó là truy cập thông tin của quý vị và nhận thông 
tin liên lạc từ hệ thống về các lần thanh tra và gia hạn của quý vị. Ví dụ: 

 

1. Đăng Ký Tài Khoản Người Dùng trong PLUS (nếu quý vị chưa phải là người dùng đã đăng ký). Nếu quý vị 
là người dùng đã đăng ký từ trước, xin chuyển sang Bước 2. 

• Đăng ký tại: https://plus.fairfaxcounty.gov. 

• Nhấp vào "Register for an Account" (Đăng Ký Tài Khoản) ở phía trên bên phải trang 

 

2. Sử dụng thông tin mã PIN duy nhất được cung cấp để tạo Đơn. Đơn này sẽ liên kết các hồ sơ đang hoạt 
động của quý vị với tài khoản người dùng của quý vị. 

• Đăng nhập vào PLUS 

• Nhấp vào thẻ Fire (Cứu Hỏa) 

• Nhấp vào Create an Application (Tạo Đơn) 

• Chấp nhận tuyên bố miễn trách và nhấp vào Continue Application (Tiếp Tục Tạo Đơn) 

• Chọn Record Type (Loại Hồ Sơ) bằng cách nhấp vào Registration (Đăng Ký) trên trình đơn rồi chọn Fire 
Registration (Đăng Ký về Cứu Hỏa), nhấp vào Continue Application (Tiếp Tục Tạo Đơn) 

• Thêm (các) hàng để sau đó nhập Record Number (Số Hồ Sơ) và mã PIN (được tham chiếu bên dưới) cho mỗi hồ sơ 

mà quý vị muốn liên kết với tài khoản người dùng của mình. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Submit (Gửi) (có 
thể nhập nhiều số hồ sơ và mã PIN) 

• Lấy Số Hồ Sơ và mã PIN bằng cách liên lạc với Văn Phòng Trưởng Ty Cứu Hỏa theo số 703-246-4803 

• Nhấp vào Continue Application (Tiếp Tục Tạo Đơn) 

• Kiểm tra lại thông tin được ghi nhận để gửi và nhấp vào Continue Application (Tiếp Tục Tạo Đơn) để gửi 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo video hướng dẫn cũng như Bài Viết Trợ Giúp về Đơn Đăng Ký Dịch Vụ 

Cứu Hỏa tại: https://www.fairfaxcounty.gov/plan2build/. 
 

Văn Phòng Trưởng Ty Cứu Hỏa sẽ tổ chức một Hội Thảo Trên Web trực tiếp từ 11:30 sáng đến 12:15 trưa ngày 3 tháng 8 

năm 2022. Xin vui lòng tham dự phiên hội thảo trực tuyến này và tìm hiểu cách tạo, liên kết tài khoản PLUS. 

• Truy cập Hội Thảo Trên Web tại: https://plus.fairfaxcounty.gov. 

• Kéo xuống đến phần Webinar Wednesdays (Hội Thảo Trên Web vào Các Ngày Thứ Tư) 

• Nhấp vào sự kiện August 3, Webinar (Hội Thảo Ngày 3 Tháng 8) 

 
Xin cảm ơn quý vị vì đã nhanh chóng chú ý đến hai vấn đề này. Điều đó sẽ cho phép Văn Phòng Trưởng Ty Cứu Hỏa 
phục vụ quý vị tốt hơn. 

 

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin gọi cho Văn Phòng Trưởng Ty Cứu Hỏa theo số 703-246-4803, trong khoảng thời gian 

từ 

7:30 sáng đến 3:30 chiều theo Giờ Chuẩn Miền Đông, Thứ Hai - Thứ Sáu, ngoại trừ tất cả các ngày nghỉ lễ theo lịch của Quận. 
Nếu muốn, quý vị có thể gửi email cho chúng tôi tại fire.RevenueFPCP@fairfaxcounty.gov. 

 

Trân trọng cảm ơn, 

 

Văn Phòng Trưởng Ty Cứu Hỏa 
 

Văn Phòng Trưởng Ty Cứu Hỏa 

12099 Government Center Pkwy, 3rd Floor, Fairfax, VA 22035 Điện Thoại: 
703-246-4803 TTY: 711 Fax: 703-246-6044 

https://www.fairfaxcounty.gov/fire-ems/fire-marshal 
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