U ban nhân dân th xã Hng Lnh phi hp vi i cnh sát PCCC và cu h cu nn công an tnh va t chc
lp tp hun nghip v PCCC nm 2018 cho 120 cán b, nhân viên ca các c quan, n v, doanh nghip
sn xut kinh doanh trên a bàn.

Trong thi gian 2 ngày, các hc viên ã c tip thu nhng ni dung c bn ca Lut Phòng cháy và cha cháy,
các Ngh nh, thông t, ch th, công in ca nhà nc và a phng v công tác PCCC; tìm hiu các chuyên
PCCC trong quy hoch, xây dng, ci to công trình; PCCC in, xng du, khí gá hóa lng….
Rút kinh nghim các lp trc, ti lp tp hun này i CSPCCC và cu nn cu h Hng Lnh chú trng các kin thc c
bn v cháy, n, chin thut cha cháy, quy trình cu cha cháy; phng pháp, bin pháp cha cháy, cu ngi, cu
tài sn trong ám cháy; Công tác lp và t chc thc tp phng án cha cháy. Gii thiu các h thng PCCC, cu
to, tính nng tác dng, cách bo qun, s dng các loi phng tin PCCC thông dng và Thc hành s dng bình
bt khí, chn chiên dp tt các ám cháy nh, các i hình cha cháy c bn, cu ngi, cu tài sn trong ám cháy.
Thông qua lp tp hun này nhm giúp cho cán b và nhân viên các c s sn xut, kinh doanh trên a bàn
hiu và thc hin úng các quy nh ca nhà nc cng nh ca a phng v công tác PCCC và x lý có hiu qu khi
có s c cháy, n xy ra./.
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