Phòng Cnh sát phòng cháy, cha cháy và cu nn, cu h (PCCC&CNCH) Công an thành ph à
Nng cho bit, thi gian gn ây, trên a bàn thành ph xut hin nhiu i tng mo danh là cán b làm vic
ti các c quan hành chính qun, huyn, cán b kim tra công tác PCCC… gi in cho các c quan,
doanh nghip và ngi dân la o. Nu có thc mc hay cn thông tin liên quan n lnh vc PCCC và
CNCH, ngi dân có th n trc tip b phn 01 ca (ô s 4, 5) ca Trung tâm hành chính à Nng c hng
dn. Hoc gi in thoi trc tip n ST: 02363.889.003 trao i thông tin.

Mt trong s nhng "by" mà chúng ging ra là tìm hiu, nm rõ các thông tin v doanh nghip, c s
kinh doanh nh l, mi thành lp… sau ó gi in thoi, gii thiu bn thân mình làm vic ti UBND qun,
huyn và thông tin v vic c s nh l, mi thành lp X, Y, Z cn có nhng giy phép phù hp theo quy
nh v PCCC nh: giy hun luyn v nghip v PCCC, các loi giy phép v PCCC…. cng c lòng tin, bn
chúng s cung cp s in thoi, zalo gi mo ca các ng chí là lãnh o, ch huy, cán b ca các n v. Khi
lòng tin ca ngi dân c cng c thì vic chuyn khon, chuyn tin là iu d dàng.
Ngoài ra, tình trng mo danh cán b cnh sát PCCC la c s mua sách, tài liu vn còn rt nhiu. Các i
tng ang tp trung vào ngi dân, doanh nghip trên a bàn nông thôn nh huyn Hòa Vang, qun
Cm L.... Chiêu la bán sách, thit b PCCC din ra ngày càng tinh vi, rt nhiu nn nhân ã "sp by".
iu áng nói, các i tng la o không trc tip gp mt mà ch thc hin giao dch qua in thoi và thu tin
qua dch v bu chính, chuyn khon. Các i tng cng thng chn nhng doanh nghip kinh doanh nh,
mi hot ng, cha thc hin y các quy nh ca pháp lut v PCCC d b thc hin hành vi la o. ây là hành
vi la o chim ot tài sn, các c quan chc nng s tích cc vào cuc, iu tra, x lý nghiêm các i tng vi
phm trc pháp lut. tránh "sp by", ngi dân cng cn nâng cao tinh thn cnh giác. Nu có i tng gi
in thoi bán tài liu cho ngi dân, thông báo oàn kim tra hay nhiu hành vi vi phm khác, ngi dân
phi thông báo ngay cho c quan chc nng.
Nu có thc mc hay cn thông tin liên quan n lnh vc PCCC và CNCH, ngi dân có th n trc tip b
phn 01 ca (ô s 4, 5) ca Trung tâm hành chính à Nng c hng dn. Hoc gi in thoi trc tip n ST:
02363.889.003 trao i thông tin./.
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