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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

 

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng có 23 hồ chứa thủy lợi, riêng 

địa bàn thành phố Cao Bằng có 01 hồ. Nhiệm vụ của các hồ chứa là tích nước 

phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp (chưa có hồ chứa nào được cấp phép 

hoạt động du lịch, thể thao). 

Thời gian qua, theo ghi nhận tại khu vực hồ Khuổi Khoán, xã Vĩnh 

Quang, thành phố Cao Bằng; nhân dân (đặc biệt là học sinh) tập trung đông 

người đến tắm, bơi lội và xả rác trong khu vực lòng hồ đặc biệt là những ngày 

nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao. Mặc dù Công ty TNHH Một 

thành viên Thủy nông - đơn vị quản lý, khai thác công trình đã cắm biển báo 

“Cấm tắm” nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục xảy ra. 

Thực hiện Công văn số 1098/SNN-CCTL ngày 06/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc cấm bơi lội, tắm, giặt trong khu vực lòng hồ chứa thủy 

lợi và Triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước tại các công trình 

hồ, đập thủy lợi. Nhằm chủ động phòng ngừa các rủi ro, phòng tránh tai nạn 

đuối nước xảy ra cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng tại các công trình 

hồ đập thủy lợi, nhất là trong thời gian nghỉ hè của học sinh. Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng đề nghị UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nội 

dung như sau: 

1. Nghiêm cấm người dân tắm, bơi lội trong khu vực hồ chứa thủy lợi. 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống đuối 

nước đặc biệt đối tượng là trẻ em. Khi phát hiện các rủi ro tiềm ẩn có nguy cơ 

xảy ra tai nạn đuối nước cần có biện pháp xử lý kịp thời và cung cấp thông tin, 

báo cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết.  

3. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang: Tăng cường công tác kiểm tra, thực 

hiện cảnh báo, nhắc nhở người dân và học sinh không đi lại hoặc tổ chức các 

hoạt động vui chơi (cắm trại, bơi, tắm...) gần các khu vực nguy hiểm, nhất là 
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khu vực hồ Khuổi Khoán tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; tăng cường 

công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình, không xả rác 

bừa bãi ven hồ, trong khu vực lòng hồ và công trình thủy lợi gây mất mỹ quan 

làm ô nhiễm nguồn nước; thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc 

tắm, giặt, bơi lội. 

Căn cứ nội dung trên đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Trung tâm văn hóa và truyền thông TP; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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