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      SỞ TRƯỞNG CỨU HỎA GARDEN GROVE VỪA QUA ĐỜI 

    Với sự đau buồn sâu sắc, Thành phố Garden Grove gởi thông báo đến cộng đồng   

sự ra đi đột ngột của Sở trưởng Sở Cứu hỏa, ông Tom Schultz, do bệnh ung thư tuyến 

tụy (pancreatic) và ung thư gan (liver) giai đoạn 4.     

    Thị trưởng Garden Grove, ông Steve Jones chia sẽ, "Garden Grove đã mất một 

người đáng ngưỡng mộ và một nhà lãnh đạo đặc biệt, người luôn làm việc hết mình để 

bảo vệ cuộc sống và phục vụ cộng đồng.  Xin gởi lời chia buồn chân thành nhất của 

chúng tôi tới gia đình của ông ấy trong thời gian khó khăn này, cùng sự thương tiếc từ 

tất cả những người đã từng làm việc và quen biết ông ấy."   

   Vào đầu tháng này, ông Schultz đã nhập viện tại Trung tâm y tế St. Jude do chứng 

đau bụng.  Các bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 đã di căn sang 

gan.  Ông Schultz bắt đầu điều trị hóa trị tại bệnh viện St. Jude để giảm sự lan truyền và 

các tác dụng phụ liên quan đến ung thư.  Vào Thứ Bảy, tình trạng ông trở nên tồi tệ hơn 

dẫn đến việc ông qua đời vào chiều Chủ Nhật.  Người vợ hơn 30 năm của ông, Kim, hai 

cô con gái, con trai và những người thân khác trong gia đình đều ở bên cạnh ông. 
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    Ngày 29 tháng Tư, 2015, ông Schultz trở thành Trưởng ty thứ 13 Sở cứu hỏa Thành 

phố Garden Grove sau một sự nghiệp 30 năm với Sở cứu hỏa Fullerton, nơi ông quản lý 

cũng như làm việc song song với Sở cứu hỏa Thành phố Brea với vai trò Sở phó Sở Cứu 

hỏa. 

   Ông đã từng là giảng viên dạy các chương trình công nghệ chữa cháy của Đại học 

Santa Ana, hướng dẫn các nhân viên cứu hỏa và học sinh muốn trở thành một người lính 

cứu hỏa, song song với vị trí quản lý trong Hiệp hội Trưởng ty Cứu hỏa Quận Cam    

(Orange County Fire Chief's Association) và nhiều ủy ban khác trong Quận hạt.  

   Trưởng phòng TJ McGovern, tạm thời giữ chức vụ Sở Trưởng từ lúc ông Tom Schultz 

bị bệnh cho đến khi có thông báo mới. 
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