UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 09

Số:2606 /STTTT-TTBCXB

tháng 9 năm 2021

V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng,
chống dịch COVID-19
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Kính gửi:
- 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.
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Sau hơn 20 ngày triển khai thực hiện nhiều biện pháp cấp bách, mạnh mẽ
trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với quyết tâm cắt đứt chuỗi
lây nhiễm, tách bệnh nhân nhiễm COVID-19 (F0) ra khỏi cộng đồng, đến nay
Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo nhận định của Ban Tuyên
giáo Thành ủy tại Công văn số 489-CV/BTGTU ngày 06/9/2021 về việc đẩy
mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Đà
Nẵng cơ bản đã đi đúng hướng, từng bước kiểm soát được dịch bệnh, tình hình
an ninh trật, tự trên địa bàn thành phố được đảm bảo, nhất là đã nhận định, đánh
giá đúng diễn biến, tình hình và quyết định triển khai các biện pháp đúng thời
điểm.
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Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Công văn số 489CV/BTGTU, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường triển khai các nhiệm
vụ sau:
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1. Tập trung thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những chỉ đạo của
Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch trên địa bàn
thành phố; chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn
Quảng và lãnh đạo thành phố tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống
COVID-19 thành phố; nội dung các buổi kiểm tra thực tế của lãnh đạo thành
phố về công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị… Qua đó, giúp
người dân hiểu, thực hiện nghiêm các chủ trương phòng, chống dịch của Thành
ủy, HĐND, UBND thành phố.
2. Đối với các cơ quan báo chí và Cổng Thông tin điện tử thành phố:
a) Đề nghị các đơn vị quán triệt lực lượng phóng viên, biên tập viên,
người làm báo phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp
người làm báo; chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, các quy định của pháp luật
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về báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử
dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng
xã hội,…
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b) Triển khai nhiều hình thức truyền thông phù hợp góp phần nâng cao ý
thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, từng hộ, từng người dân về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách ở từng mức độ nguy cơ
theo quy định tại Quyết định số 2905/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc
tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà
Nẵng.
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c) Tuyên truyền để mỗi người dân ngoài việc chấp hành nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch cần tự giác phát huy vai trò cùng tham gia các khu vực
tự quản, tổ y tế cộng đồng do chính khu dân cư, tổ dân phố lập nên; nghiêm túc
tham gia thực hiện công tác xét nghiệm hộ gia đình theo hướng dẫn của cơ quan
chức năng.
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d) Kịp thời cập nhật, thông tin đến người dân thành phố các chỉ đạo của
lãnh đạo thành phố, công tác triển khai đảm bảo cung ứng lương thực, thực
phẩm cho người dân của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, nhấn mạnh rõ nỗ
lực của thành phố, các cơ quan, chức năng trong đảm bảo sức khỏe, đời sống
cho người dân là trên hết, trước hết.

H

oc

N

Q
-1

0/
09
/2
0

21

đ) Chủ động tích cực phát hiện và có các tuyến tin, bài viết, phóng sự,
phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, gây hoang mang trên không gian
mạng và trên báo chí về tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo, điều hành của lãnh
đạo thành phố trong công tác phòng, chống dich; góp phần giữ vững an ninh
trên địa bàn và tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch. Kịp thời thông tin về việc xử lý các vi phạm về phòng,
chống dịch trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nghiêm túc
triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch, đồng thời chú trọng lan tỏa các
thông điệp ý nghĩa, những câu chuyện nhân văn trong công tác phòng, chống
dịch. Thận trọng, khách quan, kiểm chứng thông tin khi khai thác các thông tin,
vấn đề xuất hiện trên mạng xã hội.
3. Đối với UBND các quận, huyện:
a) Tăng cường phát sóng thường xuyên file âm thanh về nội dung Quyết
định số 2905/QĐ-UBND của UBND thành phố trên hệ thống truyền thanh cơ sở
tại địa phương, kết hợp cập nhật kết quả phòng, chống dịch COVID-19 hằng
ngày để người dân thành phố hiểu, chia sẻ và nghiêm túc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3

b) Triển khai phát hành tờ rơi phòng, chống dịch theo nội dung Quyết định
số 2905/QĐ-UBND của UBND thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông
cung cấp đến từng hộ dân, đảm bảo 100% hộ dân, kể các các khu nhà trọ công
nhân, khu ký túc xá sinh viên trên địa bàn để người dân được tiếp cận đầy đủ
chủ trương phòng, chống dịch hiện tại của chính quyền thành phố, từ đó hiểu,
đồng thuận và tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch.
4. Đề nghị Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng:
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a) 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 Quyết định
số 2905/QĐ-UBND trên các ứng dụng truyền thông của đơn vị như: Tổng đài
1022, Cổng góp ý, 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;…
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b) Chủ trì thiết kế infographic tuyên truyền Bản tin hằng ngày của Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố và đăng tải trên các ứng dụng
mạng xã hội của đơn vị.
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Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa
bàn thành phố trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị
Hoàng Khánh Hưng
các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.09-09-2021 07:51:54 +07:00
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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- Như trên;
- 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;
- Lưu: VT, TTBCXB.HH

Nguyễn Thu Phương

