
QUẬN UỶ LIÊN CHIỂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN TUYÊN GIÁO  

* Liên Chiểu, ngày 13 tháng 8 năm 2021 

Số 73-CV/BTGQU 
Khẩn trương tuyên truyền triển khai  

thực hiện quyết liệt các biện pháp  

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  

trong tình hình cấp bách 

 

 

  Kính gửi: - Các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; 

- Thường trực Ủy ban nhân dân quận; 

- Thường trực Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể CT – XH quận; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc quận; 

- Ban Chỉ đạo 35 quận; 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy; 

- Trang thông tin điện tử quận và các phường. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện 

giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; Thông 

báo số 90-TB/QU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy kết luận về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30-7-2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

trong những ngày qua, với sự ủng hộ, vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ 

thống chính trị, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, tham gia của các doanh 

nghiệp, tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố nói chung và của quận nói riêng; 

cơ bản góp phần kiểm soát tốt hơn tình hình dịch, bệnh COVID-19.  

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay đang 

diễn ra rất nhanh và ở mức độ rất nguy hiểm, số ca mắc mới chưa có dấu hiệu 

giảm, vẫn xuất hiện liên tục số ca mắc trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây, 

nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ. Theo số liệu tính trên địa bàn quận Liên Chiểu 

từ ngày 04/5/2021 đến nay có 242 ca, nhưng riêng từ ngày 14/7 đến nay đã có 224 

ca (chiếm khoảng 92,56% tổng số ca mắc).  

Trước tình hình đó, xác định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất 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 trên địa bàn quận Liên Chiểu và 

thực hiện Công văn số 464- CV/BTGTU, ngày 12/8/2021 của Ban Tuyên giáo 
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Thành ủy; Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn 

quận tiếp tục khẩn trương, thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:  

 1. Đảng ủy các phường và các phòng, ban, ngành chức năng bám sát chỉ đạo 

của đồng chí Bí thư Thành ủy, Nguyễn Văn Quảng tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng 

Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2016; nếu trong vòng 4 

ngày nữa, việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không 

giảm thì thành phố phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó” trong 

vòng 7 ngày, tiến hành xét nghiệm toàn thành phố, nhằm phát hiện và đưa các ca 

dương tính ra khỏi cộng đồng. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp 

dụng và hi vọng không phải áp dụng.  

Vì vậy, đề nghị các phường, các ngành chức năng triển khai ngay giải pháp 

mạnh mẽ, quyết liệt nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và huy 

động tối đa các nguồn lực để thực hiện tốt Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 

06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ 

thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện giãn cách 

xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; không chủ quan, 

lơ là nhưng không hoang mang, chủ động chuẩn bị các phương án, kịch bản để kịp 

thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. 

 2. Tuyên truyền kỹ nội dung Công văn số 195-CV/QU, ngày 09/8/2021 của 

Quận ủy Liên Chiểu về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; vận động người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm túc 

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố về thực hiện giãn 

cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Xây dựng 

thành công mô hình “Khu dân cư an toàn, không phát sinh ca nhiễm Covid-

19” tại từng khu vực dân cư; tuyên truyền để mỗi người dân ngoài việc chấp hành 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết; tự giác 

phát huy vai trò cá nhân cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản, thành lập tổ 

y tế cộng đồng ở chính khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình của mình với sự ủng 

hộ, vào cuộc của người dân; chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch bệnh chưa 

xảy ra tại khu vực mình; phát huy nội lực từ đông đảo quần chúng, Nhân dân trong 

giữ gìn an toàn cho khu dân cư.  

3. Các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban 

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

Quận ủy tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai, 
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thực hiện việc yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của mình chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi cư trú 

theo tinh thần Công văn số 892-CV/TU ngày 11/8/2021 về thực hiện quyết liệt 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện 

báo cáo kết quả mô hình “Khu dân dư xanh” theo tiến độ để đề xuất khen thưởng 

kịp thời. 

4. Thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận tăng cường nội dung chỉ đạo Tổ thư ký và 

Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 quận theo dõi, kịp thời nắm bắt, phát hiện, nhận diện 

những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính 

trị trên Internet, các trang mạng xã hội, từ đó chủ động đấu tranh phản bác để định 

hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội; tăng cường hơn nữa 

trong việc đưa các thông tin chính thống về hình hình dịch bệnh; kịp thời phản bác 

các thông tin sai trái, xuyên tạc về kết quả và những nỗ lực của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân quận, của thành phố cũng như của Đảng và Nhà nước trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin quận; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao quận; Trang thông tin điện tử quận và các phường: 

 - Tiếp tục thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những chỉ đạo của Quận ủy, 

UBND, BCĐ về phòng, chống dịch trên địa bàn quận; tuyên truyền việc thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay. 

- Định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội, cùng chia sẻ khó khăn với 

thành phố; giúp nhân dân nắm bắt kịp thời, nêu cao cảnh giác nhưng không hoang 

mang, lo lắng, an tâm, tin tưởng và ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch, tích 

cực chung tay cùng thành phố chiến thắng đại dịch. Đặc biệt nhất là việc thành phố 

sẽ chủ động có các phương án cung ứng, đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu 

cho toàn người dân thành phố. 

 - Xây dựng các tuyến bài phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về công 

tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời bám sát, tuyên truyền kịp thời các sự kiện 

thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khác của quận, 

thành phố; tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác 

đảm bảo an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng; đề cao trách nhiệm của các phóng viên trong 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. 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong phòng, chống  

dịch Covid-19 thật sự thực chất, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của 
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quận. 

Nhận được công văn này, đề nghị Đảng ủy các phường và các phòng, ban, 

ngành có liên quan nhanh chóng triển khai công tác tuyên truyền vận động thiết 

thực, hiệu quả và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. Đồng thời thực hiện báo cáo hằng ngày vào lúc 14 giờ về Ban 

Tuyên giáo Quận ủy thông qua đồng chí Nguyễn Ẩn – Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo Quận ủy (số điện thoại 0905.188409). 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để b/c), 

- Thường trực Quận ủy, 

- Lưu VT, BTG. 

 

 


