
THỊ TRẤN PHÚ LONG RA MẮT MÔ HÌNH “TỔ LIÊN GIA AN TOÀN 

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY” 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Long tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia 

an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại khu dân cư Tổ 8, khu phố Phú Thành, thị trấn 

Phú Long. 

 

Tham dự có thượng úy Nguyễn Huỳnh Ngọc Vũ và thượng úy Nguyễn Quốc Dũng 

thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hàm Thuận 

Bắc;  Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN thị trấn; các ban ngành 

đoàn thể thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố và đại diện 5 hộ gia đình thuộc tổ 

8, khu phố Phú Thành. 

 



Tại buổi lễ ra mắt, Công an thị trấn Phú Long thông qua quyết định thành lập “Tổ 

liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại khu dân cư Tổ 8, khu phố Phú Thành, 

thị trấn Phú Long với 05 hộ dân là lực lượng nồng cốt của tổ.  

Mô hình "Tổ liên gia an toàn về Phòng cháy chữa cháy" là bước đầu tiên nhằm nâng 

cao nhận thức và ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy, chủ động trong 

công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ đồng thời sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện, phương án để xử lý tình huống một cách nhanh chóng, hiệu quả, giảm 

nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

 
 

Tại Lễ ra mắt, các hộ dân được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng  sử dụng bình cứu hỏa 

nhận biết hướng gió và cách phun dập lửa đúng cách để đảm bảo an toàn tính mạng 

và tài sản khi có hỏa hoạn xảy ra./. 

 


