ã cng c 130 cm dân c an toàn v PCCC; cng c 5 khu chung c an toàn PCCC, xây dng 5 i
PCCC ti 5 phng vi 120 i viên thng trc; xây dng 488 i PCCC c s vi gn 3000 i viên; xây
dng 57 t vi gn 300 i viên cha cháy dân phòng c ng... ó là s liu liu c cung cp t i Cnh sát
PCCC&CHCN Công an qun Liên Chiu.

Tuyên truyn, hun luyn nghip v cho lc lng PCCC c s
i tá Lê Th - Phó Trng Công an qun Liên Chiu cho bit: "Xác nh công tác phòng cháy là
quan trng, i Cnh sát PCCC&CHCN Công an qun chú trng công tác tuyên truyn trong
nhân dân, u nm 2019 n nay ã phi hp cùng Công an phng Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh
Bc t chc tuyên truyn v phòng chng cháy n cho trên 500 h kinh doanh có iu kin nh nhà
ngh, nhà tr, c s Karaoke, kinh doanh internet...; t chc tuyên truyn hun luyn bi dng nghip
v và thc tp phng án cha cháy cho 7 n v y t, giáo dc, in lc... vi trên 700 ngi d và thc hành.
ng thi ã t chc tuyên truyn 125 lt bng xe lu ng vi các ni dung liên quan n phòng cháy cha
cháy; phát i nhng khuyn cáo v phòng cháy trong mùa nng nóng ngi dân nâng cao ý thc
"t phòng".

Tuyên truyn v PCCC cho hc sinh sinh viên
Nh làm tt công tác tuyên truyn, tp hun nghip v, trong 5 tháng u nm 2019, toàn qun xy ra
27 v cháy nhng u c dp tt kp thi, không xy ra cháy lan, cháy ln và không gây thit hi áng
k. i ôi vi công tác tuyên truyn, i tp trung y mnh công tác kim tra, nht là kim tra ti các ch,
khu chung c, các c s sn xut kinh doanh trong khu dân c nguy c xy ra cháy n cao nh ph
liu, giy, g, các c s sn xut hóa cht. Qua kim tra, bên cnh mt s c s chp hành tt thì vn còn
nhiu c s cha thc s ý thc trong công tác PCCC, h vn xem nh công tác phòng cháy. Trong
quá trình kim tra kt hp tuyên truyn, khuyn cáo các c s hiu và t trang b h thng phòng
cháy cha cháy, ng thi x lý nhng c s ã c nhc nh nhng c tình vi phm.

in lc Liên Chiu tham gia thc tp phng án cha cháy
Qua tuyên truyn vn ng cùng vi công tác kim tra c tng cng, n nay 100% các c quan, n v
thuc qun ã c trang b bình cha cháy, t bng tiêu lnh và Ni quy v phòng cháy cha cháy ti n
v; trên 90% h dân ã t trang b bình cha cháy, phòng khi có s c cháy xy ra. Ti khu dân c
Quang Thành 2B, phng Hòa Khánh Bc có trên 450 h dân, vi quyt tâm không h dân nào
thiu bình cha cháy, chi b khu dân c cùng vi Mt trn và các hi oàn th ã vn ng bng nhiu
ngun h tr bình cha cháy cho các h gia ình khó khn, và n nay khu dân c ã trang b bình
cha cháy t trên 120%, (có h t trang b 2 n 3 bình). Ông Nguyn Vn Chân - Bí th Chi b
Quang Thành 2B cho bit: "Phòng cháy cha cháy là ht sc quan trng và cn thit. Nu xy ra
cháy thì hu qu rt khó lng, bi vy ti các cuc hp chi b, hp t dân ph, chúng tôi luôn chú trng
tuyên truyn bà con nâng cao vic phòng, ht sc cn thn trong s dng in, ga, la..., ng thi vn
ng bà con t trang b bình cha cháy, h tr bình cho h khó khn...". Ngoài Quang Thành 2B,
ti Liên Chiu còn nhiu khu dân c, t dân ph rt coi trng công tác phòng cháy, thc hin trang b
bình cha cháy t 100% nh: khu dân c s 4, khu dân c s 1 Kim Liên - Hòa Hip Bc; các khu
dân c Chn Tâm 1B; Chn Tâm 2C, t dân ph 14, 15 phng Hòa Khánh Nam...
Vi s ch ng ng trong công tác PCCC ca a phng và các n v chc nng cùng s hp tác tích cc
ca h nhân dân, hy vng rng nm 2019 s gim thiu v s v cng nh nhng thit hi v cháy n.

ông Phng.

