
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STC-VP 

V/v áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng  

Đà Nẵng, ngày     tháng  9  năm 2020 

 
 

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở  

 
 

Thực hiện Công văn số 6211/UBND-VHXH ngày 17/9/2020 của UBND 

thành phố về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay, Giám đốc Sở yêu cầu 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Trưởng các phòng và tương đương triển khai, quán triệt đến công chức, 

viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) thực hiện nghiêm túc Công văn số 

6211/UBND-VHXH, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

a) Tăng cường duy trì thường xuyên việc thực hiện theo thông điệp 5k: 

“Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”. Hạn 

chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra khỏi 

nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ nơi đông người, trên phương tiện công cộng…; yêu 

cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng 

cách an toàn khi tiếp xúc; hạn chế tập trung đông người không cần thiết. 

b) Chủ động thực hiện và vận động tuyên truyền trong gia đình, nơi cư trú 

áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 

6211/UBND-VHXH. 

2. Các phòng; CC, VC, NLĐ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch trong hoạt động công vụ và hội họp theo hướng dẫn tại Công 

văn số 2563/SNV-VP ngày 10/9/2020 của Sở Nội vụ
 1

, trong đó lưu ý một số nội 

dung sau: 

 a) Phòng chủ trì tổ chức hội họp: lập danh sách người tham dự hội họp với 

đầy đủ thông tin bao gồm: họ tên, địa chỉ công tác, nơi cư trú, số điện thoại liên hệ 

gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, theo dõi. 

 b) Văn phòng trang bị khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn trước phòng 

họp; vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt có nguy cơ tiếp xúc tại Hội trường, phòng họp 

Sở. 

                                                 
1
 Về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động công vụ và hội họp; 
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c) Đối với các buổi họp, hội nghị, sự kiện tập trung đông người thực sự cần 

thiết phải tổ chức, phải có phương án phòng, chống dịch và báo cáo Giám đốc Sở 

cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

Nhận được văn bản này, đề nghị các phòng nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Sở Y tế, Sở Nội vụ, VP Đoàn ĐBQH, 

HĐND, UBND tp (để biết); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Công đoàn, Đoàn TN; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.02 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

          

   

 

Nguyễn Thành Trung 
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