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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chỉ thị  số 05/CT-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội  

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

 

Triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để 

phòng chống dịch COVID-19, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Quán triệt và phổ biến trong toàn ngành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện giãn cách xã 

hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19; qua đó, nâng cao 

nhận thức, làm cho CCVC-NLĐ thực hiên tốt Chỉ thị, góp phần cùng thành phố 

đẩy lùi dịch bệnh. 

 - Tổ chức sắp xếp các hoạt động của Sở và các đơn vị phù hợp với tình 

hình dịch bệnh, đảm bảo đạt được mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và cơ quan. 

 - Hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm trong nội bộ cơ quan, đơn vị, 

gia đình CCVC-NLĐ ngành văn hóa thể thao và cộng đồng dân cư nơi Sở và các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc trú đóng. 

 II. CÁC NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Thực hiện quy định cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố 

- Các Trưởng phòng, đơn vị sự nghiệp sắp xếp, bố trí CCVC-NLĐ sử 

dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị 

không quá 50% nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và công tác 

phòng, chống dịch. 

- Dừng việc tiếp công dân trực tiếp tại tổ một cửa tại Trung tâm hành 

chính thành phố (nhưng vẫn bảo đảm giải quyết, xử lý công việc của công dân 

và doanh nghiệp); thực hiện việc giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3, 4. 

- Dừng các hoạt động hội họp chưa thật sự cần 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. 
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- Sử dụng Giấy đi đường do Giám đốc Sở và Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở cấp đúng mục đích (chỉ sử dụng để đi lại từ nhà đến cơ 

quan làm việc và ngược lại). 

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

- Không tập trung - Khai báo y tế); giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao 

tiếp; không tụ tập quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện...; tiến hành khai báo y tế 03 ngày 01 lần, khi ra ngoài 

phải có giấy đủ điều kiện lưu thông theo quy định của UBND thành phố. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở theo 

dõi, kiểm tra việc thực hiện và đề xuất Giám đốc Sở biện pháp xử lý đối với các 

tổ chức và cá nhân vi phạm. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 936/KH-STTTT của Sở 

Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền chủ trương giãn cách xã hội trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng để phòng, chống dịch. Thông qua các hình thức: Tuyên 

truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ 

thuật (trực tuyến), trên Website của Sở và các đơn vị, tổ chức tốt công tác truyền 

thông, tuyên truyền đến toàn thể CCVC-NLĐ trong toàn ngành và trong nhân 

dân chấp hành nghiêm và tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Đơn vị chủ trì: Phòng xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình chủ trì phối 

hợp với các phòng chức năng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, các 

Nhà hát, Bảo tàng, Phòng văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa - Thông tin -

Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện triển khai thực hiện. 

3. Đôn đốc, kiểm tra các công trình xây dựng do Sở làm chủ đầu tư và 

điều hành dự án tuân thủ nghiêm túc các quy định của thành phố về việc dừng 

thi công công trình để phòng chống dịch; tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với 

các Ban Quản lý, điều hành dự án, đơn vị thi công đề xuất lãnh đạo thành phố 

cho phép thi công các công trình trọng điểm (nếu có). 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các Ban 

quản lý, điều hành dự án, đơn vị thi công triển khai thực hiện. 

4. Quản lý tốt công tác tập luyện của huấn luyện viên và vận động viên, 

không để dịch lây lan vào các cơ sở tập luyện và tại nơi ở, sinh hoạt; thường 

xuyên phun thuốc sát khuẩn bằng dung dịch CloraminB; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra việc ăn ở, đi lại của huấn luyện viên, vận động viên, đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch hiệu quả. Có kế hoạch tập luyện phù hợp với tình hình diễn 

biến của dịch bệnh, vừa đảm bảo chất lượng tập luyện, vừa phòng, chống dịch. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm HL&ĐT VĐV TDTT chủ trì phối hợp với 

Phòng Quản lý Thể dục thể thao triển khai thực hiện. 

5. Chuẩn bị cơ sở vật chất của ngành phục vụ cho công tác phòng, chống 

dịch của thành phố 
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- Chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, nhân lực tại Cung Thể thao Tiên Sơn để bố 

trí địa điểm tiêm phòng hoặc sử dụng vào công tác điều trị bệnh nhân khi có 

lệnh trưng dụng của thành phố. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm TDTT thành phố chủ trì phối hợp với Phòng 

Quản lý Thể dục thể thao triển khai thực hiện. 

6. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống 

dịch 

- Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở (được phân công phụ trách phòng, 

chống dịch) tham dự đầy đủ các cuộc họp do Thường trực Thành ủy và UBND 

thành phố triệu tập, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành và báo cáo 

lãnh đạo thành phố kịp thời, đúng thời gian quy định. Chịu trách nhiệm trước 

lãnh đạo thành phố về tình hình phòng, chống dịch của Sở. 

- Trưởng các Phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của thành phố, Bộ VHTTDL và của Giám đốc 

Sở về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở nếu để xảy ra vi phạm do không thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch theo quy định; thường xuyên báo cáo về Sở để tổng hợp báo cáo 

thành phố. 

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở theo dõi 

đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo trình lãnh đạo Sở ký gửi UBND thành 

phố khi có yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, căn cứ Chỉ thị 05/CT-UBND của 

UBND thành phố và Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của đơn vị để triển khai 

thực hiện. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch và 

tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Sở và cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 

của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành 

phố để phòng chống dịch COVID-19. Sở kính báo cáo UBND thành phố xem 

xét, phê duyệt./.  
 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố (báo cáo); 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các quận, huyện; 

- Trung tâm VHTTTT, VHTT các quận, huyện; 

- Lưu: VT,VP. 

                                                                           

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
                  Phạm Tấn Xử 
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