Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, từ đầu năm 2018, UBND quận Cẩm Lệ đã ban
hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch PCCC phù hợp với từng điều kiện
thực tế. Quận luôn xác định công tác PCCC là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là dịp cao điểm mùa nắng
nóng đến gần.

Theo ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông, để thúc đẩy phong trào Toàn dân
tham gia PCCC, ngay từ đầu năm, UBND và UBMTTQVN phường đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ đến
từng khu dân cư, tổ dân phố, trong đó đưa tiêu chí vận động người dân trang bị bình chữa cháy xách tay vào
phong trào thi đua. Bên cạnh đó, địa phương tổ chức nhiều buổi tập huấn, diễn tập tại chợ Hòa Cầm, các
Block chung cư Phong Bắc để nâng cao ý thức cảnh giác và kỹ năng ứng phó cho người dân.

Đối với phường Khuê Trung, ông Lê Công Đông, Chủ tịch UBND phường cho biết, bên cạnh công tác vận
động người dân trang bị bình chữa cháy xách tay; tổ chức tập huấn kỹ năng ứng phó cháy nổ; địa phương
luôn chú trọng duy trì những mô hình thiết thực về công tác này, điển hình như Tổ Tự quản về PCCC tại
chung cư Nguyễn Phong Sắc. Đây là một trong những lực lượng nòng cốt ở cơ sở, có vai trò quan trọng
trong việc ứng phó kịp thời ngay từ lúc phát hiện hỏa hoạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về cháy, nổ.

Theo báo cáo, năm 2017, trên địa bàn quận Cẩm Lệ xảy ra 7 vụ cháy lớn nhỏ, làm thiệt hại tài sản hơn 200
triệu đồng, rất may không có tổn thất về người. Để nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác phòng ngừa
cháy nổ, địa phương đã tổ chức 41 lượt tuyên truyền tại các khu dân cư; 51 buổi tập huấn cho các cơ sở kinh
doanh gas, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn; 3 đợt diễn tập PCCC tại các chợ, chung cư cao tầng trên địa bàn và
1 Hội thao PCCC.

Diễn tập PCCC tại phường Hòa An

Song song với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hoạt động kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở,
đơn vị trên địa bàn cũng được đẩy mạnh. Cũng trong năm 2017, lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra

chuyên đề đối với 822 cơ sở có liên quan, qua đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung các hạng mục thiếu sót để
đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy, nổ theo quy chuẩn.

Đại tá Phan Hữu Phục, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 5 cho biết: “Năm 2018, đơn vị sẽ tiếp tục tham
mưu quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo trọng tâm, trọng điểm; tổ chức nhiều lớp tập huấn, diễn tập
nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó cho người dân. Về phía đơn vị cũng duy trì
nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên duy tu, bảo trì trang thiết bị phục vụ chữa cháy; tập
huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ theo hướng chính quy, hiện đại”.
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