
Trao hơn 26 triệu đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị đuối 

nước tại xã Nam Phong 

         Sáng 15/8, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, 

lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức 

thăm, tặng quà và trao hơn 26 triệu đồng cho 02 gia đình có 

các nạn nhân đuối nước ngày 11/8/2022 tại xã Nam Phong, 

thành phố Nam Định 

 

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố 

thắp hương chia buồn cùng gia đình các nạn nhân bị đuối 

nước tại xã Nam Phong 

         Đồng chí Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 

cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - UBMTTQ thành phố, lãnh 

đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố đã đến thắp hương và trao số tiền 

26.600.000đ do các nhà hảo tâm quyên góp để hỗ trợ cho 02 gia 

đình nạn nhân. Thượng tọa Thích Giác Vũ - Đại diện Hội Từ thiện 

chùa Vọng Cung cũng hỗ trợ trực tiếp số tiền 20.000.000đ cho 02 

gia đình. 



 

 

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố và 

đại diện các nhà hảo tâm thăm, tặng quà gia đình các nạn 

nhân bị đuối nước 

         Đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, đồng chí Vũ 

Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chia buồn với gia 

đình các nạn nhân. Đồng thời, động viên các gia đình cố gắng vượt 

qua nỗi đau mất mát này, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc 

sống. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, 

các tổ chức chính trị - xã hội và bà con láng giềng cần quan tâm, 

động viên để gia đình vượt qua nỗi đau. 



 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 

chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi 

đau để ổn định cuộc sống. 

         Trước đó, khoảng chiều tối ngày 11/8, chị Mây cùng con gái 

và 2 cháu gái (con của người em ruột) ra sông Đào, thuộc khu vực 

thôn Nhất Thanh, xã Nam Phong chơi. Các cháu nhỏ xuống sông 

tắm ở gần bờ nhưng không may chìm xuống nước nên chị M. vội 

lao xuống cứu nhưng cũng đuối nước, mất tích. 

         Sự việc đau lòng xảy ra đúng vào ngày giỗ người con trai 

đầu của chị M, mất năm 2018 do gặp tai nạn giao thông trên cầu 

Tân Phong thuộc địa bàn TP. Nam Định. Được biết, chị M. đã ly 

hôn chồng, gia đình thuộc diện khó khăn nhất xã Nam Phong, luôn 

nằm trong diện hộ nghèo./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


