Sáng nay 08/6, Phòng Cnh sát Phòng cháy cha cháy (PCCC) và cu h, cu nn Công an
Tnh phi hp vi các n v, doanh nghip trên a bàn th xã Hng Lnh t chc Hun luyn, bi dng nghip v
PCCC cho cán b, công nhân viên chc các n v.

Trong thi gian 02 ngày, 80 hc viên tham gia lp tp hun s c truyn t các vn bn pháp quy ca Nhà nc v
công tác PCCC nh: Lut PCCC, các ngh nh, thông t hng dn thi hành, các ch th ca UBND Tnh, th xã
Hng Lnh. Nguyên nhân cháy, n và bin pháp PCCC trog các c s, doanh nghip, PCCC nhà cao tng,
ni tp trung ông ngi; nghiên cu các chuyên v PCCC in, xng du, khí m hóa lng. Tính cht, tm quan
trng và các kin thc c bn v cháy, n; quy trình cu cha mt v cháy, lp và thc tp phng án cha cháy;
PCCC trong quy hoch, xây dng, ci to công trình. Gii thiu các h thng PCCC; cu to, tính nng tác dng,
cách bo qun, s dng các loi phng tin cha cháy thông dng. Thc hành s dng chn chiên, bình cha cháy
dp tt ám cháy mi phát sinh và các i hình cha cháy c bn.
Thông qua lp hun luyn giúp cho cán b công nhân viên các n v, doanh nghip trên a bàn th xã Hng
Lnh nâng cao nhn thc, ý thc trách nhim v công tác PCCC góp phn m bo ANTT, thúc y phát trin
kinh t, vn hóa, xã hi ca a phng.
Kt thúc lp tp hun Ban t chc ã tin hành kim tra ánh giá kt qu ca t hun luyn, 100% hc viên c cp chng
ch theo qui nh/.
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