
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG HẢI CHÂU I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 và ra 

quân phòng, chống dịch sốt 

xuất huyết trên địa bàn phường 

 

 

            Kính gửi: BĐH tổ dân phố 
   

Thực hiện Thông báo số 182/TB-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của 

UBND quận Hải Châu về kết luận của đồng chí Trương Thanh Dũng, Phó Chủ 

tịch UBND quận tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 

và ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận, UBND phường 

triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

Đề nghị UBMTTQVN phường và các hội đoàn thể chính trị xã hội từ 

phường đến khu dân cư thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Khẩn trương tuyên truyền, quán triệt, phối hợp đẩy mạnh tiến độ tiêm 

chủng phòng COVID-19 liều bổ sung, nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho 

người dân trên địa bàn phường, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra góp phần 

vào mục tiêu chung.  

b) Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết 

trên địa bàn toàn phường:  

- Thời gian: Từ ngày 17/7/2022 – 31/7/2022, cụ thể vào các ngày chủ nhật 

hàng tuần (6h30 đến 8h30 các ngày 17/7, 24/7 và 31/7/2022).  

- Thành phần tham gia: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường.  

- Địa điểm: các khu dân cư, tổ dân phố, nhà trọ, cơ quan, trường học, khu 

đất trống, công trình xây dựng… 

2. Đối với khu dân cư 

UBND phường đề nghị Tổ dân phố thực hiện các nội dung như sau: 

- BĐH tổ dân phố phối hợp với công tác viên dân số y tế, Ban CTMT báo 

cáo cấp ủy chi bộ khu dân cư khẩn trương phối hợp rà soát danh sách, tăng 

cường tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, vận động toàn thể người 

dân trên địa bàn phường tiêm liều nhắc lại/bổ sung vắc xin phòng COVID-19. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các hoạt động 

bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: Treo băng rôn, 

áp phích tuyên truyền dịch sốt xuất huyết; lập úp các lu chậu, vật dụng có khả 

năng chứa nước tù đọng dễ phát sinh muỗi; Phát quan bụi rậm, cây cối tại khu 

dân cư nhằm hạn chế nơi trú ngụ của muỗi; Vận động người dân dọn bỏ các vật 
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dụng phế thải như lốp xe, vỏ lon, hộp nhựa, chum vại, chậu, thùng nhựa vỡ...; 

đậy kín các vật dụng chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước 

bình hoa, thả cá để cá ăn lăng quăng, bọ gậy; khơi thông cống rãnh, hố nước tù, 

đọng... để loại bỏ nơi trú ngụ, sinh sản, phát triển của muỗi; vận động người dân 

thường xuyên vệ sinh phòng ngủ, nhà ở sạch sẽ, thoáng mát, hạn chế nơi trú ẩn 

của muỗi; Khi có nhu cầu trữ nước để sử dụng nên vệ sinh hàng ngày sạch sẽ, 

không để nước lâu ngày tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng và phát triển; mỗi gia 

đình nên tự trang bị các thiết bị diệt muỗi như quạt hút muỗi, bịt xịt diệt muỗi,.. 

để hạn chế muỗi phát sinh. 

 - Vận động nhân dân ra quân tổng dọn VSMT, khơi thông cống rãnh, xóa 

xé quảng cáo rao vặt trên toàn địa bàn phường. Tập trung cao điểm lúc 6h30 các 

sáng Chủ nhật ngày 17, 24, 31/7/2022 nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên 

địa bàn phường. 

3. Phân công cụ thể 

a) Đề nghị UBMTTQVN và các hội đoàn thể phường tổ chức triển khai, 

vận động Hội viên tích cực hưởng ứng ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết 

và tiêm chủng mũi bổ sung/nhắc lại vắc xin COVID-19 trong hội viên, đoàn 

viên của mình, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- UBMTTQVN phường vận động các khu dân cư làm băng rôn tuyên 

truyền tại các kiệt hẽm trên địa bàn khu dân cư, tổ dân phố về phòng chống sốt 

xuất huyết và tiêm mũi bổ sung/nhắc lại vắc xin COVID-19 (tùy điều kiện thực 

tế tại kiệt, hẽm để chọn câu khẩu hiệu phù hợp). 

- Hội Cựu chiến binh tổ chức ra quân vệ sinh môi trường khu vực Chợ 

Hàn đồng thời ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tiêm chủng mũi bổ 

sung/nhắc lại vắc xin COVID-19. 

- Đoàn thanh niên tổ chức ra quân xóa xé quảng cáo rao vặt đồng thời 

huy động loa di động tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết và 

tiêm chủng mũi bổ sung/nhắc lại vắc xin COVID-19, tập trung tuyên truyền tại 

các kiệt hẽm ở khu dân cư, tổ dân phố 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức vận động các chi hội phụ nữ tại khu dân 

cư ra quân vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tiêm chủng 

mũi bổ sung/nhắc lại vắc xin COVID-19. 

b) Trạm Y tế phường trên cơ sở kế hoạch triển khai công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trong tháng 7 và Kế hoạch tổ chức ra quân phòng, chống dịch 

sốt xuất huyết trên địa bàn phường tổ chức triển khai theo đúng nội dung đề ra. 

c) Bộ phận Văn hóa thông tin chủ động triển khai các đợt cao điểm truyền 

thông, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là tiêm 

mũi nhắc lại, tiêm chủng cho trẻ em và tuyên truyền về nguy cơ, nguy hiểm của 

bệnh sốt xuất huyết, các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Tổ 

chức tuyên truyền trực quan trên xe quy tắc đô thị đồng thời phát loa tuyên 

truyền các nội dung trên. 
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d) Bộ phận Địa chính – Xây dựng phối hợp kiểm tra, rà soát và tăng 

cường thu gom rác thải, nhất là các khu vực có nhiều dụng cụ phế thải, nguy cơ 

là ổ chứa lăng quăng, bọ gậy, làm việc với các công trình xây dựng để ra quân 

VSMT theo lịch phân công. 

e) Các cán bộ công chức được phân công đứng điểm theo dõi tổ dân phố 

ra quân theo dói, kiểm tra việc ra quân của các khu dân cư, tổ dân phố đồng thời 

báo cáo kết quả về UBND phường (đ/c Lê Trung Hoàng PCT UBND phường). 

Ủy ban nhân dân phường đề nghị các hội đoàn thể, BĐH tổ dân phố tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND quận Hải Châu;                                                                                              
- Phòng Y tế; 

- Phòng Tài nguyên môi trường; 

- UBMTTQVN và các hội đoàn thể phường; 

- Cấp ủy chi bộ; 

- BCT MT và hội đoàn thể KDC;                            

- Lưu: VT,VPTK.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Trung Hoàng 
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