
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:         /UBND-NN&PTNT
V/v bảo vệ công trình cống
 Cầu Xe và cống An Thổ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng  6  năm 2022

Kính gửi:
- UBND các xã: Quang Trung, Cộng Lạc, Hà Thanh và 
Nguyên Giáp;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ngày 26 tháng 6 năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện Tứ Kỳ nhận được Công 
văn số 262/BHH-QLCT ngày 28/6/2022 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc 
Hưng Hải về việc bảo vệ công trình cống Cầu Xe  và cống An Thổ.

 Để đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống công trình cống Cầu Xe và 
cống An Thổ và đảm bảo an toàn đến tính mạng của người dân khi tắm tại hai 
khu vực công trình cống Cầu Xe và cống An Thổ, UBND huyện yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các xã: Quang Trung, Cộng Lạc, Hà Thanh, 
Nguyên Giáp:

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các em học 
sinh không được đến phạm vi công trình cống Cầu xe và cống An Thổ để tắm.

- Giao cho lực lượng an ninh của xã phối hợp với Trạm quản lý công trình 
Cầu Xe- An Thổ thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời những người dân cố 
tình đến phạm vi công trình nói trên để tắm.

2. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các 
Trường học trên địa bàn các xã Quang Trung, Cộng Lạc, Hà Thanh, Nguyên 
Giáp,... thông báo nghiêm cấm các em học sinh đến phạm vi công trình cống 
Cầu Xe và cống An Thổ để tắm.

3. Đài phát thanh huyện: Phối hợp với UBND các xã Quang Trung, 
Cộng Lạc, Hà Thanh và Nguyên Giáp tuyên truyền nhân dân không được đến 
phạm vi công trình cống Cầu Xe và cống An Thổ tắm nhằm đảm bảo an toàn 
cho công trình trong quá trình vận hành và an toàn đến tính mạng của người dân.

4. Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện: Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn 
đốc việc tổ chức thực hiện của UBND các xã Quang Trung, Cộng Lạc, Hà 
Thanh, Nguyên Giáp; chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện các biện 
pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện.

5. Đề nghị Trạm Quản lý công trình Cầu Xe - An Thổ thuộc Công ty 
TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải phối hợp với UBND các xã Quang Trung, 



Cộng Lạc, Hà Thanh, Nguyên Giáp thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời 
những người dân cố tình vào trong phạm vi công trình nói trên để tắm.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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