
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch COVID-19 trên trang 

TTĐT và trang mạng xã hội  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 9 năm 2021 

                   

  Kính gửi:  

         - Các sở, ban, ngành; 

         - UBND các quận, huyện. 

 

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng về các công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-

19, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Chủ động đẩy mạnh truyền thông công tác triển khai phòng, chống dịch 

COVID-19 trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của ngành, đơn 

vị; trong đó đề nghị các đơn vị thực hiện xây dựng chuyên mục COVID-19 trên 

trang thông tin điện tử của đơn vị. 

2. Kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong cung cấp 

thông tin phục vụ truyền thông và thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền hàng 

tuần với các nội dung chính gồm: nội dung thực hiện tuyên truyền, hình thức 

tuyên truyền, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, đề xuất. Thông tin báo 

cáo cập nhật theo biểu mẫu tại đường dẫn: 

https://forms.gle/bKJTbBKHcoWbJNjy7 

3. Thông tin báo cáo tổng hợp định kỳ hàng tuần gửi trước 10 giờ thứ sáu 

cho Phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; nếu có 

vướng mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0932424977 (gặp bạn Tú); email: 

tudtc@danang.gov.vn. Lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông chỉ nhận thông tin 

tổng hợp từ các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và không nhận danh 

sách từ các phường xã, đơn vị trực thuộc… gửi lên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB.CT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

Nguyễn Thu Phương 
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