
                                                                   ơ                          
[[[[ơ[ 

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

PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-VHXH An Hải Đông, ngày      tháng 10 năm 2022 
V/v ra quân tổng dọn vệ sinh môi           

trường, diệt lăng quăng, bọ gậy 

phòng, chống sốt xuất huyết 

 

 

                         Kính gửi: 52 tổ dân phố thuộc phường An Hải Đông 

     

Hiện nay thời tiết đang vào mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh 

sôi và phát triển, vừa qua trên địa bàn phường đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND quận Sơn Trà về việc ra quân tổng dọn vệ 

sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, 

UBND phường đề nghị các tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở người dân tổng 

dọn vệ sinh môi trường, thực hiện có hiệu quả chiến dịch “Người dân tự diệt 

muỗi và bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết” kết hợp với “Ngày chủ nhật xanh - 

sạch - đẹp”. Cụ thể: khơi thông cống rãnh, chặt tỉa cây, thu gom rác thải (vỏ chai 

lọ, hộp đựng đồ, lốp xe hỏng…), lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết 

(xô, chậu, bình hoa…).  

- Địa điểm ra quân: Tại từng hộ gia đình, xung quanh khu vực hộ gia đình 

sinh sống, lưu ý những khu vực có nước đọng dễ phát sinh muỗi. 

- Thời gian ra quân: Bắt đầu lúc 07h00 sáng Chủ nhật, ngày 30/10/2022  

Để theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện tại các tổ, trong quá trình 

ra quân vệ sinh môi trường, đề nghị các tổ chụp lại hình ảnh gửi qua zalo đ/c 

Cẩm - Công chức VHXH (0983.928.509). 

Nhận được Công văn này, đề nghị các tổ dân phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT, VHXH.  

  

  

  

 Nguyễn Thị Biên 
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