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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền chủ trương giãn cách xã hội
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19
Thời gian qua, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có nhiều
nỗ lực trong triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống, ngăn
chặn dịch bệnh COVID-19 và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, với
biến chủng vi rút Delta lây nhiễm nhanh và mạnh, số ca mắc mới trong những
ngày gần đây liên tục tăng, xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng có
nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh trên diện rộng trên toàn địa bàn thành phố.
Thành phố đang ở mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao nên cần phải có những
biện pháp phòng, chống quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới nhằm sớm
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân.
Căn cứ nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy
Đà Nẵng về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021
của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 (gửi kèm), 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 các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phòng,
chống dịch của Lãnh đạo thành phố trong thời điểm hiện tại; qua đó, cung cấp
thông tin giúp người dân hiểu được mức độ diễn biến phức tạp của tình hình
dịch bệnh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối
không chủ quan, lơ là.
2. Các hình thức truyền thông cần đa dạng, thiết thực, phát huy tối đa
năng lực truyền thông và phù hợp với hạ tầng, ngân sách truyền thông của mỗi
địa phương, đơn vị. Việc tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất
lượng, hiệu quả.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM
1. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống dịch của
Lãnh đạo thành phố trong thời điểm hiện tại
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a) Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên
hàng đầu, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, thực hiện xuyên suốt với
tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc
sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết, không để bất kỳ
người dân nào bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh; không
để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh; giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước của chính quyền, sớm ngăn chặn, đẩy lùi, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh,
đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, duy trì cơ bản hoạt động sản
xuất kinh doanh.
b) Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy trách nhiệm
của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ, hợp tác tích cực và tự giác
thực hiện của cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân trong việc tổ chức triển
khai thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn các biện pháp phòng, chống dịch
theo các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư,
Nghị quyết kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XV và các chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ.
c) Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và sở, ban, ngành, đoàn thể
tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương,
biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố. Người đứng đầu cấp
ủy đảng, cơ quan, đơn vị phải chủ động chuẩn bị các phương án, kịch bản để kịp
thời ứng phó với mọi tình huống, không được chủ quan, lơ là; nâng cao tinh thần
trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện
phòng, chống dịch, đặc biệt là nâng cao ý thức và sự chấp hành của người dân
đối với các biện pháp giãn cách xã hội.
d) Tiếp tục tổ chức triển khai khẩn trương, có hiệu quả kế hoạch xét
nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên toàn địa bàn thành phố, đa dạng các hình
thức xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh ở các khu dân cư, hộ gia đình, trong
các doanh nghiệp để phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng
đồng; qua đó, đánh giá, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, nguy cơ, diễn biến
dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn, kiểm soát phù hợp, khả thi. Tổ chức thực
hiện nghiêm các biện pháp cách ly tập trung và hướng dẫn thí điểm áp dụng
cách ly F1 tại nhà; quyết tâm xử lý các ổ dịch theo phương châm: “Làm đến đâu,
sạch đến đó, tạo ra các khu vực dân cư, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp… an toàn
dịch bệnh” (vùng xanh).
đ) Dự trù nguồn kinh phí và có phương án, kịch bản dự trữ đủ nguồn sinh
phẩm và vật tư phục vụ xét nghiệm, các máy móc phục vụ điều trị bệnh nhân
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COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở điều trị, nhân lực y bác sỹ, điều dưỡng
và các trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo việc phân tầng điều trị, đặc biệt lưu
ý hệ thống hồi sức trong cơ sở điều trị ở tầng cao nhất, theo từng cấp độ dịch
bệnh, kể cả cấp độ dịch bệnh xấu nhất. Tổ chức các lực lượng tham gia phòng,
chống dịch đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, nhất là lực lượng tuyến đầu
phòng, chống dịch; bố trí luân phiên lực lượng để đảm bảo sức khỏe và khả năng
phục vụ lâu dài. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng dự phòng, lực lượng y tế cơ
sở, các lực lượng hỗ trợ, tình nguyện viên để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ
phòng, chống dịch khi có yêu cầu.
e) Tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin
phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an
toàn, hiệu quả và minh bạch. Huy động thêm lực lượng tình nguyện viên để hỗ
trợ công tác tiêm phòng. Tăng cường truyền thông và ứng dụng công nghệ thông
tin trong quản lý tiêm phòng vắc xin. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều
kiện để thực hiện tốt các đợt tiêm trong thời gian đến.
g) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác an sinh
xã hội; bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu
phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là ở khu phong tỏa, cách ly, người nghèo,
người có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, không để bất cứ
người dân nào thiếu ăn; xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, các
cơ quan, địa phương nếu để xảy ra những tình trạng này. Đẩy nhanh việc hỗ trợ
cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là cho người lao động bị mất việc
làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của
Trung ương và thành phố, trong đó cần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục
hành chính, với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó.
h) Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp và các biện pháp phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt
động sản xuất, kinh doanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Cương
quyết xử lý nghiêm các vi phạm tại các doanh nghiệp, nhất là ở các khu công
nghiệp.
i) Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, phòng ngừa, ngăn chặn các
phản ứng cực đoan (nhất là trên không gian mạng), chống đối việc giãn cách,
gây mất ổn định xã hội; đảm bảo đủ lực lượng ở các chốt kiểm soát, khu vực
giáp ranh, biên giới biển, tăng cường lực lượng cho tuyến cơ sở. Tiếp tục đẩy
mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm
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phạm tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi và gây mất an
ninh trật tự.
k) Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp có những thành tích xuất sắc, có những đóng góp, ủng hộ quan
trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh; qua đó, tiếp tục cổ vũ tinh thần,
quyết tâm phòng, chống dịch ở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, hệ
thống chính trị ở cơ sở và sự ủng hộ, vào cuộc của người dân, doanh nghiệp.
2. Các giải pháp phòng, chống dịch cụ thể
a) Kể từ 18 giờ 00 phút ngày 31/7/2021 cho đến khi có thông báo mới,
thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng theo nguyên
tắc gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly
với thôn; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận,
huyện.
b) Yêu cầu đối với người dân:
- Yêu cầu mọi người dân không được ra khỏi nhà. Chỉ được phép ra khỏi
nhà trong những trường hợp sau:
+ Đi mua lương thực, thực phẩm.
+ Cấp cứu, khám chữa bệnh, xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng, mua
thuốc chữa bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác như: Thiên tai, hỏa hoạn.
+ Đi công tác/công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở nhà nước, tác nghiệp
báo chí.
+ Đi làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động; các
nhà máy, cơ sở sản xuất được phép hoạt động.
+ Tham gia điều khiển phương tiện vận chuyển giao nhận hàng hóa thiết
yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu.
+ Thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố điện,
nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin, phòng chống dịch theo quy định.
+ Các trường hợp đặc biệt khác khi được sự đồng ý của Chủ tịch UBND
thành phố bằng văn bản.
Khi ra ngoài trong các trường hợp này, người dân cần tuân thủ:
+ Có giấy tờ sử dụng đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã
hội: Giấy đi đường (Giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND
phường, xã cấp theo mẫu thống nhất trên toàn địa bàn thành phố)/Thẻ nhà báo
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hoặc Thẻ đi chợ kèm theo giấy tờ tùy thân.
+ Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách
- Không tập trung - Khai báo y tế); giữ khoảng cách tối thiểu 02mét khi giao
tiếp; không tụ tập quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở,
trường học, bệnh viện...; bắt buộc khai báo y tế hàng ngày.
- Người dân không được ra khỏi thành phố trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị này. Người dân chỉ được phép di chuyển vào thành phố
vì lý do công vụ, phòng, chống dịch, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc ở
các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động phải thực hiện khai báo y tế
và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố.
Các trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết
định.
- UBND các quận, huyện ra quyết định thiết lập các chốt kiểm soát ở các
khu dân cư, trên các đường giao thông chính,...; thành lập các tổ tuần tra cơ
động liên ngành để kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách và xử lý các
hành vi vi phạm.
c) Yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Tạm dừng hoạt động tất cả
các cơ sở kinh doanh, dịch vụ (kể cả hoạt động bán mang về của các nhà hàng,
cửa hàng, quán ăn, uống); các trường hợp sau đây được phép hoạt động:
- Siêu thị, siêu thị mini, chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa bán hàng thiết
yếu.
- Cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa
bệnh và phòng chống dịch; cơ sở dịch vụ khám, chữa bệnh.
- Cửa hàng kinh doanh gas, cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
- Ngân hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt
động ngân hàng, bổ trợ doanh nghiệp (như đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo
đảm, bảo hiểm...), bổ trợ tư pháp (như công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát
lại, trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật, quản lý, thanh lý tài sản...), kho bạc,
chứng khoán.
- Khách sạn sử dụng là cơ sở cách ly y tế tập trung cho người có nhu cầu.
- Dịch vụ bưu chính, viễn thông, thư tín, phát hành báo chí.
- Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa.
- Dịch vụ vận chuyển giao nhận hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản
xuất và xuất nhập khẩu.
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- Dịch vụ cung ứng suất ăn công nghiệp.
- Các trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch UBND thành phố xem xét,
quyết định.
Các cơ sở, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng
điều kiện phòng, chống dịch theo quy định; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn
cho người dân, người lao động và cộng đồng; kiểm soát toàn bộ người đến mua
hàng hoặc sử dụng dịch vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; tổ chức khai báo y
tế bằng mã QRCode hoặc bằng giấy. Trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra lây
lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.
Đối với các đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong thời gian tạm dừng
hoạt động phải bố trí nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống
cháy nổ tại đơn vị và xác nhận, cấp Giấy đi đường để làm cơ sở cho việc tham
gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội.
d) Yêu cầu đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình xây dựng:
- Đối với các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất phải có phương án, kịch
bản phòng, chống dịch theo quy định; cam kết đầy đủ điều kiện an toàn phòng,
chống dịch; tổ chức sản xuất với phương án giãn 50% ca, kíp sản xuất, bộ phận
quản lý làm việc trực tiếp không quá 50% số người tại trụ sở. Chủ cơ sở sản xuất
phải chủ động dừng sản xuất khi chưa đủ các điều kiện phòng, chống dịch theo
quy định; trường hợp để xảy ra lây lan dịch bệnh do thiếu trách nhiệm sẽ bị xử
lý nghiêm trước pháp luật.
- Đối với công trình xây dựng:
+ Dừng các hoạt động thi công tại tất cả các công trình xây dựng trên địa
bàn thành phố (kể cả các hoạt động xây dựng nhà dân).
+ Các công trình trọng điểm, cấp bách của thành phố chỉ được thi công
khi được sự cho phép của UBND thành phố hoặc UBND các quận, huyện.
đ) Yêu cầu đối với các cơ quan, công sở nhà nước:
- Sắp xếp, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử
dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; làm việc trực tiếp với số lượng
không quá 50% tại trụ sở (trừ nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội và một
số ngành đặc thù khác phục vụ phòng, chống dịch), đảm bảo cơ bản hoàn thành
nhiệm vụ.
- Dừng việc tiếp công dân trực tiếp tại tổ một cửa Trung tâm hành chính
thành phố và quận, huyện, phường, xã (nhưng vẫn bảo đảm giải quyết, xử lý
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công việc của công dân và doanh nghiệp); đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ qua
dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.
- Dừng các hoạt động hội họp chưa thật sự cấp thiết; trong trường hợp
phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện thì phải bảo đảm giãn cách 02 mét và tập
trung không quá 20 người trong 01 phòng, ngoại trừ các cuộc họp, sự kiện quan
trọng được cấp có thẩm quyền cho phép.
- Người đứng đầu đơn vị quyết định phương án bố trí công việc, số lượng
người làm việc và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch
bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.
e) Yêu cầu đối với hoạt động vận tải:
- Dừng tất cả các hoạt động và phương tiện vận tải hành khách bằng
đường bộ, đường thủy,trừ trường hợp vận chuyển phục vụ công tác phòng,
chống dịch, vận chuyển người bệnh, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân,
chuyên gia.
- Các hoạt động vận tải được phép hoạt động phải đảm bảo công tác
phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
g) Yêu cầu đối với hoạt động tang lễ:
- Không để đám tang quá 48 giờ; chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia
đình, không quá 20 người; không tổ chức các đoàn viếng.
- Bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
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 quy định 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 COVID19.
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.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
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1. Tuyên truyền trên báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố.
2. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: hệ thống truyền thanh quận,
huyện, phường, xã; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền viên cơ sở; bảng tin
công cộng;…
3. Tuyên truyền trên mạng xã hội.
4. Tuyên truyền qua xuất bản phẩm (tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền).
5. Tuyên truyền qua hình thức đồ họa (infographic).
6. Tuyên truyền qua hạ tầng viễn thông (tin nhắn SMS).
7. Tuyên truyền qua các ứng dụng, dịch vụ của Trung tâm Thông tin dịch
vụ công Đà Nẵng: Tổng đài 0236 1022, 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; kênh tiếp nhận thông tin “Phản ánh - góp ý liên quan
COVID-19” qua Cổng góp ý;…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền
thông
a) Chủ trì xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chủ trương tăng cường một số
biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng.
Thời gian hoàn thành: trong ngày 31/7/2021.
b) Phối hợp với Trung tâm Thông tin dịch vụ công trong việc thiết kế và
phát hành infographic tuyên truyền Chỉ thị… của UBND thành phố.
Thời gian hoàn thành: trong ngày 31/7/2021.
c) Theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị và thực
hiện Báo cáo truyền thông thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Thành ủy,
UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố và các đơn vị liên
quan.
Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ ngày 31/7/2021.
2. Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, quận, huyện
Chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị duy trì
chuyên mục phòng, chống dịch COVID-19 và đăng tải toàn văn Nghị quyết số
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08-NQ/TU và Chỉ thị số 05/CT-UBND trên trang thông tin điện tử của cơ quan,
đơn vị.
Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ ngày 31/7/2021.
3. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố
a) Tăng cường tần suất, thời lượng đăng tải, phát sóng tin, bài tuyên
truyền nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 05/CT-UBND trên các
phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về
tình hình, nguy cơ của dịch bệnh trên địa bàn và các biện pháp phòng, chống
dịch mới của thành phố để nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch.
Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng cho phát sóng nội dung
Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 05/CT-UBND tối thiểu 05 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) Vận động người dân tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ
thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ bản thân và gia đình
trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Cụ thể: ứng dụng Khai báo y tế điện tử;
ứng dụng Bluezone; ứng dụng Thẻ vé đi chợ QRCode; triển khai đăng ký và
hoàn thành đánh giá mức độ an toàn chống dịch trên Hệ thống Bản đồ chống
dịch - An toàn COVID-19; ...
c) Tiếp tục tuyên truyền ngăn chặn việc đăng tải, chia sẻ, phát tán thông
tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt, các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tình
hình dịch bệnh trên không gian mạng để người dân đề cao cảnh giác.
Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ ngày 31/7/2021.
4. UBND các quận, huyện
a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thực hiện tuyên
truyền các nội dung nêu tại Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 05/CTUBND bằng nhiều hình thức trên hệ thống thông tin cơ sở.
Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ ngày 31/7/2021.
b) Các địa phương cần chú trọng phát huy hiệu quả của hình thức truyền
thanh quận, huyện, phường, xã 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. Đặc biệt,
lưu ý các nội dung sau:
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- Tiếp tục sản xuất tin, bài tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ của đơn
vị; đồng thời tăng gấp 2 lần tần suất, thời lượng phát sóng thông tin, tuyên
truyền về Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 05/CT-UBND so với thời điểm
từ ngày 31/7/2021 trở về trước; phát tối thiểu 10 lần/ngày 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.
Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ ngày 31/7/2021.
c) Phát hành tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Chỉ
thị số 05/CT-UBND đến từng hộ dân cư trên địa bàn. Trường hợp số lượng tờ
rơi do ở Thông tin và Truyền thông cấp về không đủ, đề nghị các địa phương
chủ động liên hệ với bộ phận thiết kế tờ rơi của Sở Thông tin và Truyền thông
lấy file và in bổ sung để cấp phát đủ số lượng cho từng hộ dân, đảm bảo 100%
người dân thành phố tiếp cận kịp thời chủ trương phòng, chống dịch của Lãnh
đạo thành phố; qua đó tranh thủ sự chia sẻ, đồng thuận của người dân với chính
quyền trong cuộc chiến chống đại dịch.
Thời gian hoàn thành: trong ngày 03/8/2021.
5. Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
a) Tiếp tục vận hành hiệu quả kênh cung cấp thông tin tự động về các
khuyến cáo của cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống dịch COVID19; 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, từ ngày 31/7/2021.
b) Chủ trì thiết kế infographic tuyên truyền nội dung Chỉ thị số… của
UBND thành phố và đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội của đơn vị. Đồng
thời, thực hiện in ấn infographic nêu trên dưới dạng tờ gấp, tờ rơi và chuyển
UBND quận, huyện phát hành tới từng hộ dân trên địa bàn thành phố.
Thời gian hoàn thành: trong ngày 01/8/2021.
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c) 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 Nghị quyết số
08-NQ/TU và Chỉ thị số 05/CT-UBND 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;…
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả nhiệm vụ truyền thông
được phân công/đề nghị phối hợp tại Mục IV Kế hoạch này định kỳ trước 11h00
hàng ngày để Sở tổng hợp, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 thành phố theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền chủ trương giãn cách xã hội trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Thông tin và
Truyền thông; kính đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được phân công phối hợp thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, các đơn vị vui
lòng phản hồi về Sở Thông tin và truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo chí Xuất bản, điện thoại: 02363 849989, email: ttbcxb@danang.gov.vn) để kịp thời
giải quyết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà
Nẵng, 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 các chủ trương,
chính sách mới, các quy định/biện pháp phòng, chống dịch để người dân địa
phương hiểu, chia sẻ và đồng thuận với chính quyền thành phố trong nỗ lực
ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch tiếp tục lan rộng, bùng phát trong cộng đồng,
gây quá tải cho hệ thống y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức
khỏe của người dân./.
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);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lãnh đạo ở;
- Các phòng, đơn vị thuộc ở TTTT;
- Lưu: VT, TTBCXB.HH

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thu Phương
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