Sáng ngày 07/9, UBND qun Ng Hành Sn t chc Hi thao k thut cha cháy và cu nn, cu h nm
2019 dành cho lc lng Phòng cháy cha cháy (PCCC) c s, dân phòng và h gia ình.

Các i tham gia phn thi
Gn 100 vn ng viên n t 14 i thuc các n v, doanh nghip, trng hc và các phng trên a bàn
qun, ã tham gia 2 phn thi, gm: “i hình cha cháy, kt hp cu ngi’ dành cho lc lng PCCC c s, dân phòng
và phn thi “K thut cha cháy, cu nn cu h” dành cho h gia ình. Ngoài ra, lc lng PCCC chuyên nghip
cng ã tham gia thao din cha cháy bng các phng tin hin i.

Lc lng PCCC chuyên nghip cng ã tham gia thao din cha cháy bng các phng tin hin i
Vi s c v nhit tình ca các c ng viên, các i thi ã rt tp trung, n lc hoàn thành tt các ni dung thi,
th hin c k chin thut và kh nng ca lc lng cha cháy c s.

Hi thao k thut cha cháy và cu nn, cu h là dp thành viên các lc lng nâng cao k nng, kh
nng thc hành, ng dng quy trình t chc cu cha và thc hành s dng phng tin cha cháy úng k thut, nhanh
chóng, chính xác, m bo tuyt i an toàn; giúp ch ng phòng nga, x lý hiu qu khi có s c xy ra. ây cng là
dp biu dng lc lng; to s gn bó, hip ng và ch ng trong công tác PCCC và cu nn cu h. T ó tuyên truyn
sâu rng n mi tng lp nhân dân tham gia tích cc các hot ng PCCC, gim thiu ti a các v cháy trên a bàn
qun, góp phn phòng nga, hn ch thp nht thit hi do cháy, n gây ra, bo v tính mng, tài sn ca nhà nc, n
v, doanh nghip và ngi dân, xây dng c quan, n v và khu dân c an toàn v PCCC.

PCT UBND qun Nguyn c Vit và i tá Nguyn Thanh Tùng - Trng Công an qun
trao thng cho các i t thành tích Nht, Nhì, Ba
Kt thúc hi thao, UBND qun ã trao phn thng cho các i t thành tích Nht, Nhì, Ba các ni

dung thi. C th, phn thi “i hình cha cháy, kt hp cu ngi’ dành cho lc lng dân phòng gii Nht thuc v phng
M An, gii Nhì thuc v phng Hòa Quý, phng Khuê M t gii Ba. phn thi “i hình cha cháy, kt hp cu ngi’
dành cho lc lng PCCC c s, các gii Nht, Nhì, Ba ln lt thuc v Công ty TNHH TM và DV Toàn M Hng,
Trng Mm non Tui Thn Tiên và phng Hòa Quý. phn thi “K thut cha cháy, cu nn cu h” dành cho h
gia ình, gii Nht phng Khuê M, gii Nhì phng Hòa Hi và gii Ba là phng Hòa Quý.
Thanh Lài

