
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 

08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và  

Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 

28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 

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; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng. 

 

Từ ngày 31/7/2021, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng đồng bộ nhiều biện 

pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh COVID-19, nhất là thời 

gian hơn 20 ngày thực hiện quyết liệt nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đấy”. Đến nay, 

thành phố đã cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh.  

Nhằm tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất, hiệu quả nhất, 

từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, UBND thành phố Đà Nẵng ban 

hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 về việc thực hiện chủ trương 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay và Công văn số 6589/UBND-

KGVX ngày 28/9/2021 về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành 

phố tại Khoản 8 Mục III Công văn số 6589/UBND-KGVX, Sở Thông tin và 

Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, căn cứ nhiệm vụ được phân 

công triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số nội 

dung sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM 

1. Về nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 

08/CT-UBND ngày 28/9/2021  

 a) Quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, 

xuyên suốt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí 
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thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của thành phố. Tiếp tục quán 

triệt quan điểm phường, xã, khu phố, tổ dân phố là “pháo đài”, người dân là 

trung tâm, chủ thể quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, 

quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo, đó là: (1) Y tế là trụ cột, là trung tâm; (2) Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; (3) 

Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; (4) Ổn định chính trị - xã hội là trọng 

yếu và thường xuyên; (5) Vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều 

kiện tiên quyết; (6) An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.  

b) Trên cơ sở các chỉ số và yêu cầu đánh giá theo hướng dẫn của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch, thành phố tiến hành đánh giá và xác định 

chính xác 04 cấp độ dịch với quy mô cấp phường, xã hoặc nhỏ hơn (Cấp 1: 

Nguy cơ thấp - bình thường mới; cấp 2: Nguy cơ trung bình; cấp 3: Nguy cơ 

cao; cấp 4: Nguy cơ rất cao) và áp dụng các biện pháp thích ứng với từng cấp độ 

theo quy định. Việc đánh giá cấp độ dịch trong 02 tuần liên tiếp để quyết định 

chuyển cấp độ dịch. Việc tăng, giảm các cấp độ dịch (nếu có) không được đột 

ngột, thời gian chuyển tiếp giữa các cấp độ dịch trong vòng 72 giờ.  

c) Tiếp tục duy trì thực hiện 05 yêu cầu đảm bảo điều kiện kiểm soát 

phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, đó là: (1) Đảm bảo duy trì thường 

xuyên kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 để tầm soát, sàng lọc COVID-19; (2) 

Đảm bảo khả năng khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm, dập tắt ngay các 

điểm dịch phát sinh, nhất là ở những địa điểm có nguy cơ cao: nơi tập trung 

đông người, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở y tế, nơi làm 

việc, chợ, cảng cá, trung tâm thương mại, khu chung cư, kiệt, hẻm…; (3) Đảm 

bảo năng lực quản lý, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 từ cơ sở, giảm 

thiểu tối đa số bệnh nhân nặng và số ca tử vong; (4) Đảm bảo mức độ bao phủ 

vắc xin phòng dịch COVID-19 cho người dân thành phố; (5) Đảm bảo sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị và huy động sức mạnh, sự chung tay, đồng lòng, 

chấp hành của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch. 

d) Tiếp tục tổ chức công tác truyền thông và vận động tất cả các cá nhân 

thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 

(khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); tích 

cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19; mỗi người dân có một mã 

QRCode và thường xuyên sử dụng mã QRCode khi tham gia các hoạt động 
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trong đời sống kinh tế - xã hội trở thành thói quen, nếp sống của người dân 

thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch COVID-19.  

đ) Từng bước mở lại các hoạt động xã hội để khôi phục và đẩy mạnh các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, tổ chức dạy và học 

với những biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải xây dựng phương án thích ứng an toàn, 

linh hoạt phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực hoạt động theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch; sẵn sàng ứng phó với các 

tình huống phát sinh dịch bệnh theo phương án đã đề ra; hàng ngày, bắt buộc 

phải kiểm soát QRCode đối với những người đến tham gia các hoạt động tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. 

e) Triệt để ứng dụng dữ liệu và công nghệ số đồng bộ trong phòng, chống 

dịch trên toàn địa bàn thành phố, phục vụ thuận lợi cho các hoạt động đi lại an 

toàn; vận tải an toàn; làm việc và sản xuất an toàn; dịch vụ an toàn; học tập và 

sinh hoạt an toàn,… 

g) Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo việc cung ứng lương thực, 

thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân tại 

vùng cách ly y tế. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, giải pháp hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả COVID-19. Giữ vững an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, an ninh thông tin, an ninh mạng; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh 

với các loại tội phạm, bảo đảm môi trường lành mạnh cho người dân. 

h) Kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng 

đồng trong việc quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch 

từ khu dân cư, tổ dân phố…đến hộ gia đình; nắm chắc thông tin của từng người 

dân thuộc các hộ gia đình có đến/ở/về từ các địa phương có dịch. Nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng 

đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, tuyệt đối không để 

nguồn lây bệnh xâm nhập vào thành phố. 

i) Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; xử lý trách nhiệm 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nếu không xây dựng 

phương án phòng, chống dịch và để xảy ra vi phạm do chủ quan, lơ là, thiếu 

trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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k) Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 30/9/2021 và thay thế Chỉ thị 05/CT-

UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố thực hiện giãn cách xã 

hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Các giải pháp phòng, chống dịch cụ thể nêu tại Công văn số 

6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 

a) Đối với vùng đang thực hiện cách ly y tế hoặc được thiết lập khi có ca 

mắc mới COVID-19 trong cộng đồng: Tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách 

ly y tế, “ai ở đâu thì ở đấy” để phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Quyết định 

số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công điện số 

1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

b) Đối với các vùng còn lại 

- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau đây: 

+ Hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm 

đẹp (trừ cơ sở cắt tóc, gội đầu), karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp phim, 

casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.  

+ Hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật, 

giải đấu thể thao. 

+ Hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm. 

+ Hoạt động tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà, 

ngoài trời có tiếp xúc trực tiếp tại các sân tập, nhà thi đấu dịch vụ; hoạt động bơi 

lội tại các hồ bơi dịch vụ trong nhà, ngoài trời.  

+ Hoạt động dạy và học trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, các cơ 

sở giáo dục (các nhóm trẻ, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt...), cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, k  năng 

sống, các trung tâm tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm. 

+ Hoạt động phục vụ khách ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, cửa hàng, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; tổ chức ăn, uống tập thể tại các đám hiếu, 

đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia,... 

+ Hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh.  

- Các hoạt động sau đây được thực hiện với biện pháp kèm theo: 
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+ Hoạt động chợ truyền thống: 

++ Bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng/quầy hàng; có vách 

ngăn giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5858/BYT-MT ngày 

21/7/2021. 

++ Đối với tiểu thương và những người làm việc trực tiếp liên quan đến 

hoạt động của chợ: Đã được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19 sau 

14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng; mang khẩu trang, 

khuyến khích đeo tấm che mặt trong suốt.  

++ Đối với người đi chợ: Mỗi hộ gia đình chỉ được đi chợ với tần suất 03 

ngày/lần và phải có Giấy đi mua hàng QRCode hợp lệ theo quy định; mang khẩu 

trang và khuyến khích đeo tấm che mặt trong suốt.  

Riêng hoạt động của Chợ đầu mối Hòa Cường, Chợ đầu mối Cảng cá Thọ 

Quang được quy định tại văn bản riêng. 

+ Hoạt động hội họp, tập huấn, hội thảo,…trong nhà do các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp tổ chức (trừ các hoạt động, sự kiện được cấp có thẩm quyền 

cho phép): Tập trung không quá 20 người trong 01 phòng; trường hợp 100% 

người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 

vòng 6 tháng thì tập trung không quá 100 người. 

+ Hoạt động của những người giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung 

ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper): Phải  

đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn, găng tay và khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn 

khi tham gia hoạt động; đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng COVID-19 

sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. 

+ Hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Tập trung không quá 

30 người cùng một thời điểm. 

+ Hoạt động khách sạn, cơ sở lưu trú: Cho phép hoạt động lưu trú không 

quá 30% tổng số phòng hiện có, trường hợp 100% khách hàng đã được tiêm đủ 

liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì cho phép lưu 

trú không quá 50% tổng số phòng hiện có. Không được tổ chức các dịch vụ khác 

tại cơ sở lưu trú.  

+ Hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng trong 

nội đô thành phố; vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội địa trên các 
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tuyến sông, vịnh Đà Nẵng: Được hoạt động tối đa không quá 50% số ghế quy 

định trên phương tiện. 

+ Các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà, ngoài trời không tiếp xúc 

trực tiếp: Tập trung không quá 20 người. 

+ Hoạt động tắm biển: 

++ Thời gian tắm biển hàng ngày: Từ 04 giờ 30 đến không quá 06 giờ 30. 

++ Chỉ tắm biển tại các khu vực được phép theo quy định và rời đi ngay 

sau khi tắm biển; không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, 

chơi thể thao, ăn, uống, bán hàng rong... tại bãi biển; giữ khoảng cách ít nhất 01 

mét với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. 

++ Chưa cho phép dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển 

và các khu vực công viên, vỉa hè ven biển (trừ dịch vụ trông, giữ xe, đồ đạc của 

khách theo quy định). 

+ Hoạt động các cơ sở cắt tóc, gội đầu: Chủ cơ sở, nhân viên đã được tiêm 

ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày; không phục vụ quá 3 

người cùng một thời điểm. 

+ Tổ chức đám tang: Tổ chức không quá 48 tiếng; tập trung không quá 20 

người cùng một thời điểm, có sự giám sát của chính quyền địa phương và phải 

thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. 

- Các hoạt động khác ngoài quy định tại Công văn này được thực hiện 

bình thường, bố trí tối đa số người làm việc; tuân thủ nghiêm quy định hiện hành 

về phòng, chống dịch và các yêu cầu được quy định tại Khoản 5 Công văn này. 

- Người dân được di chuyển ra, vào Thành phố và phải tuân thủ các quy 

định phòng, chống dịch hiện hành của Trung ương và hướng dẫn của Thành 

phố, địa phương nơi đến. 

- Yêu cầu chung khi tham gia các hoạt động: 

+ Đối với công dân: 

++ Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tập trung - Khai báo y tế); không tập trung từ 20 người trở lên 

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…; giữ khoảng cách tối thiểu 02 

mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.  

++ Khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19 (ho, sốt, đau họng, mất vị 
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giác, khứu giác…) không được tự ý đi mua thuốc chữa bệnh, phải báo cơ sở y tế 

nơi gần nhất để được phân luồng, khám sàng lọc. 

++ Đã tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày (trừ 

người dưới 18 tuổi và người không thể tiêm chủng theo hướng dẫn của cơ quan 

có thẩm quyền). 

++ Có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi đến nơi đông người, 

khi đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương mại. Việc đăng ký cấp 

mã QR theo hướng dẫn tại Công văn số 2815/STTTT-CNTT ngày 25/9/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông.  

+ Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp: 

++ Phải có phương án an toàn phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực hoạt 

động theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch và 

các Bộ, ngành Trung ương. 

++ Phải có thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý đối với những người đến 

làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương mại. 

++ Phải xét nghiệm SARS-CoV-2 với 100% người lao động có biểu hiện 

nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… 

3. Tình hình kiểm tra, giám sát và chế tài xử phạt các hành vi vi 

phạm trong công tác phòng, chống dịch  

a) Tiếp tục tuyên truyền về các quy định xử phạt hành vi vi phạm trong 

phòng, chống dịch tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Bộ Luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hướng dẫn tại Công văn số 

45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tóa án nhân dân tối 

cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

b) Thông tin kịp thời kết quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch của các lực lượng chức năng 

trên địa bàn trong quá trình áp dụng Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và 

Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố 
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a) Tăng cường tần suất, thời lượng đăng tải, phát sóng tin, bài tuyên 

truyền nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và Công văn số 

6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch mới của 

thành phố tương ứng với từng cấp độ dịch để nhân dân hiểu, ủng hộ các quyết 

sách của chính quyền và tự giác thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Các 

thông tin đăng tải trên báo chí phải lấy từ nguồn tin chính thống (từ Thành ủy, 

UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố…).  

Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng cho phát sóng nội dung 

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và Công văn số 6589/UBND-KGVX 

ngày 28/9/2021 tối thiểu 08 lần/ngày trên mỗi kênh truyền thông của đơn vị 

trong các khung giờ cao điểm để người dân thành phố tiếp cận thường xuyên, 

liên tục thông tin.  

b) Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cụ thể, chi tiết quy trình đăng ký cấp 

mã QR theo hướng dẫn tại Công văn số 2815/STTTT-CNTT ngày 25/9/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông (gửi kèm) với hình thức dễ hiểu; đồng thời, 

khuyến cáo mỗi người dân phải có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi 

đến nơi đông người, khi đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương 

mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

c) Tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng, cụ thể các chính sách hỗ trợ 

an sinh xã hội của Trung ương và thành phố; tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 của thành phố Đà Nẵng tại thời điểm hiện tại và Kế hoạch trong thời 

gian tới.   

d) Vận động người dân tăng cường sử dụng, theo dõi thông tin phòng, 

chống dịch COVID-19 trên báo điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan 

báo chí chính thống, các trang mạng xã hội có uy tín và các ứng dụng công nghệ 

thông tin (ứng dụng Khai báo y tế điện tử; ứng dụng Bluezone; Hồ sơ sức khỏe 

điện tử…) nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ lây lan của dịch 

bệnh.  

đ) Tiếp tục xây dựng tuyến tin, bài phản bác các thông tin sai trái, xuyên 

tạc, bịa đặt về các chủ trương phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố 

trên báo chí và mạng xã hội; khuyến cáo người dân cần thận trọng và tiếp cận có 

chọn lọc thông tin, đặc biệt là thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội. 
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e) Khuyến khích và đề cao trách nhiệm của các phóng viên, biên tập viên, 

cộng tác viên của đơn vị trong việc tham gia mạng xã hội để lan tỏa các thông 

tin tích cực, chia sẻ, tôn vinh những hình ảnh đẹp trong phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ ngày 29/9/2021 cho đến khi có 

thông báo mới của UBND thành phố. 

2. UBND các quận, huyện 

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thực hiện tuyên 

truyền nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và Công văn số 

6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 bằng nhiều hình thức phù hợp trên hệ 

thống thông tin cơ sở.  

b) Tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở và xe tuyên 

truyền lưu động để thông tin về các chủ trương, chính sách mới của chính quyền 

thành phố trong công tác phòng, chống dịch đến được chính xác, kịp thời với 

người dân địa phương. Duy trì số lượng tin, bài tự sản xuất và tần suất, thời 

lượng phát sóng thông tin, tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND 

ngày 28/9/2021 và Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 phải bằng 

hoặc hơn 05% so với thời điểm từ ngày 29/9/2021 trở về trước; đồng thời, phát 

tối thiểu 10 lần/ngày file âm thành về Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 

và Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 (do Sở Thông tin và 

Truyền thông cung cấp) đối với mỗi cụm loa/hệ thống xe lưu động. 

Đề nghị các địa phương chỉ đạo hệ thống xe lưu động khi phát sóng nội 

dung tuyên truyền, cần dừng lại theo từng khu vực dân cư để người dân tiếp 

nhận được đầy đủ thông tin, chủ trương phòng, chống dịch của chính quyền 

thành phố. 

 c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát hành infographic 

tuyên truyền nội dung Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 trên 

trang thông tin điện tử và các ứng dụng mạng xã hội do địa phương tạo lập, quản 

trị. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ ngày 29/9/2021 cho đến khi có 

thông báo mới của UBND thành phố. 

3. Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng 
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a) Tiếp tục vận hành hiệu quả kênh cung cấp thông tin tự động khuyến 

cáo của cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tiếp 

nhận, cung cấp, giải đáp kịp thời thông tin về diễn biến dịch bệnh COVID-19 

cho người dân và du khách; vận hành kênh tiếp nhận thông tin “Phản ánh - góp 

ý liên quan COVID-19” qua Cổng góp ý nhằm giúp người dân có thêm 01 kênh 

thông tin phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch của 

thành phố. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Chủ trì thiết kế infographic tuyên truyền nội dung Công văn số 

6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 của UBND thành phố và đăng tải trên các 

ứng dụng mạng xã hội của đơn vị. Phối hợp với Sở Ngoại vụ dịch infographic 

nêu trên sang tiếng Anh để tuyên truyền cho đối tượng là người nước ngoài đang 

sinh sống, làm việc, học tập,... trên địa bàn thành phố. 

Thời gian hoàn thành: trong ngày 30/9/2021.   

c) Tiếp tục triển khai tuyên truyền cho người dân biết các chủ trương mới 

của thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nêu tại Chỉ thị số 

08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 

28/9/2021 trên các ứng dụng truyền thông khác của Tổng đài 1022 như: Zalo 

Tổng đài 1022 Đà Nẵng, Cổng thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng 

(1022.vn); Panpage Tổng đài 1022; Ứng dụng Chatbot 1022;… 

Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ ngày 29/9/2021 cho đến khi có 

thông báo mới của UBND thành phố. 

4. Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, quận, huyện 

a) Chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị tiếp 

tục duy trì chuyên mục phòng, chống dịch COVID-19. Đăng tải toàn văn Chỉ thị 

số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 

28/9/2021 trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đăng tải infographic 

tuyên truyền (do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp) trên trang thông tin 

điện tử, các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị tạo lập và quản trị. 

b) Sau khi ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành 

phố tại Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 trong lĩnh vực đơn vị 

phụ trách, đề nghị đơn vị kịp thời gửi văn bản có số kèm file word cho Sở 
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Thông tin và Truyền thông qua email: ttbcxb@danang.gov.vn. Trên cơ sở văn 

bản các đơn vị gửi, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xác định những nội dung 

chỉ đạo quan trọng, có tính thời sự để chủ động hướng dẫn các cơ quan báo chí 

và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

5. Kính đề nghị Sở Ngoại vụ 

a) Dịch sang tiếng Anh nội dung các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thành phố nêu tại Mục I, II của Công văn số 

6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 và tuyên truyền cho đối tượng là người 

nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập,... trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông dịch infographic tuyên 

truyền nội dung Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 sang tiếng 

Anh để triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ 

đạo của UBND thành phố tại Điểm d Khoản 8 Mục II Công văn số 

6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021. 

Với quyết tâm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, từng bước khôi phục và 

phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường, Sở 

Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành 

cùng thành phố trong việc tuyên truyền sâu rộng, cụ thể các chủ trương, chính 

sách phòng, chống dịch mới nêu tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và 

Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 để người dân hiểu, chia sẻ và 

tiếp tục đồng thuận với chính quyền trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy 

định, biện pháp phòng, chống dịch./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành ủy Đà Nẵng (để b/c); 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố 

Đà Nẵng (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở TTTT (để biết); 

- Lưu: VT, TTBCXB.HH 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Phương 
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