
ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ HÀ THANH          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:          TB-UBND              Hà Thanh, ngày 21  tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO 

V/v nghiêm cấm cho các cháu tắm tại khu vực cống An thổ

Trong những ngày gần đây, theo phản ánh của ban quản lý cống an thổ vào 

buổi chiều hàng ngày tại khu vực sông cống an thổ có tình trạng các cháu thanh 

thiếu niên đến tắm tại khu vực này, thậm chí có cháu còn trèo lên cống rồi nhảy 

xuống sông đây là hành động rất nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của các 

cháu. 

Trước tình trạng trên để đàm bảo an toàn cho các cháu, nay UBND xã 

thông báo đến toàn thể nhân dân, các bậc phụ huynh nghiêm cấm việc cho các 

cháu tắm tại khu vực cống an thổ đây là khu vực sông rất sâu và nước chảy xiết 

mỗi khi mở cống; 

Vậy UBND xã thông báo tới toàn thể nhân dân, các bậc phụ huynh các ban 

ngành đoàn thể, các ông bà trưởng phó thôn nắm được và quan tâm chỉ bảo, giám 

sát quản lý tốt các cháu trong dịp nghỉ hè .

Nơi nhận:   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- Đài truyền thanh;          PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VP.

         

        Nguyễn Thành Nam
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