Vào ngày 15 tháng 5 năm 2019, Ban Quản lý Chợ phối hợp cùng Công an quận Sơn Trà tổ chức lớp tập
huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Ban Quản lý Chợ quận Sơn Trà đã
cử 45 viên chức và người lao động của cơ quan và các Tổ Quản lý chợ tham gia buổi tập huấn này.

Lực lượng quản lý chợ đã được thông báo về tình hình cháy nổ hiện nay, được cung cấp thông tin và tình
huống có khả năng cháy nổ xảy ra trong thực tế; vai trò của công tác PCCC trong tình hình mới; một số văn
bản quy phạm pháp luật và tính chất, nguyên tắc của công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, nguyên nhân gây
cháy, những kỹ năng cơ bản thuộc nghiệp vụ xử lý của lực lượng PCCC khi xảy ra các trường hợp liên quan
cháy nổ, nắm vững các yêu cầu về công tác kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở, các biện pháp phòng cháy, các
bước xử lý khi xảy ra cháy nổ, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy; một số yêu cầu đối với cơ sở trong kiểm
tra rà soát, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu về PCCC…

Trong phần thực hành, lực lượng quản lý chợ được trực tiếp thực hành các kỹ thuật PCCC cơ bản và giải
đáp các nội dung, thắc mắc về kỹ thuật, kỹ năng thực tế trong PCCC…

Trong công tác PCCC đối với lĩnh vực có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, lực lượng PCCC cơ sở là đội
ngũ rất quan trọng, vì họ là những người đầu tiên tiếp cận sự cố cháy nổ, vì vậy, nắm vững kiến thức, kỹ
năng, kinh nghiệm về PCCC và cứu nạn cứu hộ sẽ giúp giảm thiểu tổn thất vật chất, con người nếu có sự cố
xảy ra.
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