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   SỞ CỨU HỎA GARDEN GROVE SẼ GIA NHẬP OCFA              

 Trong cuộc họp thường xuyên của Hội đồng thành phố Garden Grove vào tối Thứ    

Ba vừa qua, Hội đồng thành phố đã thông qua việc ký kết một thỏa thuận với Cơ quan cứu 

hỏa quận Cam (Orange County Fire Authority, OCFA) để cung cấp các dịch vụ y tế khẩn 

cấp và cứu hỏa cho Thành phố.  Bản thỏa thuận quy định việc cung cấp dịch vụ bắt đầu 

vào ngày 16 tháng Tám, 2019 với quyền lựa chọn được chấm dứt họp đồng mỗi mười 

năm.             

 Thị trưởng Thành phố ông Steve Jones chia sẻ, "An toàn công cộng là ưu tiên hàng 

đầu của Hội đồng thành phố chúng tôi, đặc biệt là khi cung cấp các dịch vụ cao cấp đáp 

ứng nhu cầu ngày càng gia tăng trong thành phố.  Tôi tin tưởng OCFA không chỉ đáp ứng 

mà còn vượt qua sự mong đợi của chúng ta để bảo vệ Garden Grove khỏi các vụ hỏa hoạn 

và đưa ra hỗ trợ khẩn cấp khi cần thiết."                   

 Quyết định được đưa ra sau vài tháng nghiên cứu và cân nhắc bắt đầu vào tháng 

Ba, 2018, khi Thành phố nhận được lời đề nghị từ OCFA để cung cấp cho Thành phố các 

dịch vụ cứu hỏa khẩn cấp. "Chúng tôi hoan nghênh các nhân viên cứu hỏa tại Garden 

Grove gia nhập vào đội ngũ chúng tôi," ông Joseph Muller, Chủ tịch Hội đồng OCFA cho 

biết.  "Khi cùng nhau hợp tác làm việc, tôi biết các đồng nghiệp này sẽ cung cấp mọi dịch 

vụ khẩn cấp đặc biệt cho toàn khu vực bao gồm cả thành phố Garden Grove.” 

            Xem tiếp trang 2 
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 Theo quy định của hợp đồng, OCFA sẽ phụ trách tất cả nhân viên và thủ tục hành 

chánh, các đơn vị và thiết bị ứng phó khẩn cấp, bao gồm thay thế phương tiện, bảo dưỡng 

trạm cứu hỏa thường xuyên, phòng cháy chữa cháy (kiểm tra kế hoạch, kiểm tra thiết bị 

phòng cháy chữa cháy, giấy phép) và kiêm luôn phần giáo dục cộng đồng về phòng cháy 

chữa cháy.             

 Trưởng phòng cứu hỏa OCFA Brian Fennessy cho biết, "Chuyển tiếp một sở cứu hỏa 

thành phố rất phức tạp và tốn thời gian.  Chúng tôi có một đội ngũ tại chỗ để đảm bảo 

quá trình chuyển đổi suôn sẻ và mà vẫn giữ được phục vụ tốt đến người dân.  Tôi mong 

đợi được làm việc với những người đồng nghiệp mới này."             

 Hiện tại, Sở cứu hỏa Garden Grove có 77 nhân viên mặc đồng phục sẽ tiếp tục phục 

vụ tại OCFA.  Ngoài ra, các nhân viên y tế (paramedic) giờ đây sẽ có những quyền lợi của 

một giám đốc y tế và các y tá trực thuộc để giúp trong việc giáo dục và giám sát.  

 Tổng quản lý Thành phố ông Scott Stiles chia sẻ, "Mục tiêu của tôi là chuyển giao 

Sở Cứu hỏa Garden Grove sang OCFA trở nên dễ dàng nhất có thể cho mọi người.  Đây sẽ 

là một hạng mục thú vị trong thành phố của chúng ta, mà mục tiêu sau cùng là sẽ nâng 

cao mức an toàn và phục vụ mà chúng tôi hiện đang có, và đó là một điều tích cực để 

mong đợi."            

 Để xem thỏa thuận và tất cả các tài liệu liên quan, hãy truy cập trang web Thành 

phố tại ggcity.org, truy cập "Open Government", và nhấn vào "OCFA Documents", hoặc 

truy cập trực tiếp vào trang https://ggcity.org/open-gov/ocfa-documents   
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