Hng ng “Ngày toàn dân phòng cháy, cha cháy”, sáng ngày 04/10, Ban Qun lý Di tích quc
gia c bit Danh thng Ng Hành Sn t chc din tp và vn hành h thng phòng cháy, cha cháy trên ngn Thy
Sn, thuc qung th Danh thng Ng Hành Sn.

Tham gia din tp các thành viên trong i Phòng chng cháy n và phòng chng lt bão ca n v ã
thc hành tình hung gi nh v cháy xy ra ti chùa Linh ng trên ngn Thy Sn. Khi có tin báo ám cháy xy
ra ti chùa Linh ng, lc lng Phòng chng cháy n ca n v ã tp trung và nhn lnh xut phát t bn xe di ngn
Thy Sn lên chùa Tam Thai, tip cn và di chuyn các trang thit b cha cháy n ni xy ra cháy. Các thành
viên tham gia din tp thông báo cho du khách di chuyn tránh xa ni xy ra cháy, nghiêm túc thc hin
úng và y các nhim v c phân công theo phng án cha cháy m bo dp la trong thi gian sm nht.

Thông qua t din tp nhm nâng cao ý thc v công tác PCCC, giúp mi ngi nm bt c các k nng,
quy trình phi hp và trin khai cha cháy, bit cách s dng thành tho các thit b cha cháy, kh nng cu h,
thoát nn khi s c cháy n xy ra, góp phn bo v tt tính mng ca du khách, m bo tuyt i an toàn phòng
cháy cha cháy, an ninh trt t ti Di tích Danh thng Ng Hành Sn.
c bit, m bo công tác phòng cháy cha cháy ti Danh thng, UBND qun Ng Hành Sn ã u t hn
400 triu ng trang b h thng vn hành cha cháy ti ngn Thy Sn.
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