
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:             /STTTT-TTBCXB 

V/v tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền thực hiện              

khai báo y tế trên các ứng dụng trước khi 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày          tháng 6 năm 2021 

                   

 Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. 

 

Ngày 29/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố 

Đà Nẵng ban hành Quyết định số 78/QĐ-BCĐ về việc thành lập các chốt kiểm 

dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố Đà Nẵng (gửi kèm Quyết 

định số 78/QĐ-BCĐ). 

Để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch, Sở 

Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng kính đề nghị: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 Tiếp tục hỗ trợ chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tại 

địa phương triển khai tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nội dung Quyết định số 78/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 thành phố Đà Nẵng để người dân được biết chủ trương của thành 

phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, chủ 

động khai báo y tế trên các ứng dụng trước khi đến thành phố Đà Nẵng để tiết 

kiệm thời gian khi đi qua các chốt kiểm dịch. 

2. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Thực hiện tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Quyết định số 78/QĐ-BCĐ 

để người dân được biết các vị trí đặt chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố; chủ 

động thực hiện khai báo y tế trước khi đến/vào thành phố Đà Nẵng để thuận tiện 

không mất thời gian chờ đợt và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt 

kiểm dịch.  

3. Nội dung thông tin các bước Khai báo y tế điện tử 

Bước 1: Tải và mở ứng dụng “Danang Smart City” trên điện thoại thông 

minh, để vào menu “khai báo”; hoặc: mở Zalo “Tổng đài 1022 Đà Nẵng”, vào  
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mục “Khai báo COVID-19” hoặc truy cập trang web khaibaoyte.danang.gov.vn 

hoặc tokhaiyte.vn để khai thông tin.  

Lưu ý: các ứng dụng này đều có phần Khai hộ. Do đó, khi khai báo Y tế 

điện tử cho người khác thì chọn ô “Khai hộ”. 

Bước 2: Sau khi điền xong các thông tin, chọn nút “Gửi Khai báo”. Hệ 

thống sẽ trả về kết quả khai báo có mã QR Code. Người khai báo lưu hoặc chụp 

lại mã QRCode này để thực hiện việc báo đã khai báo Y tế khi đi lại tại chốt 

ra/vào thành phố Đà Nẵng và để đến các nơi khác khi cần. 

4. Trong quá trình thực hiện khai báo y tế, nếu có vướng mắc, liên hệ trực 

tiếp Tổng đài 1022 Đà Nẵng theo số điện thoại 0236 1022 để được hướng dẫn, 

hỗ trợ. 

Khai báo thông tin y tế là trách nhiệm của mọi công dân, đồng thời góp 

phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, Sở Thông tin 

và Truyền thông thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Quý địa phương và các cơ 

quan báo chí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền để người dân trong và ngoài 

thành phố được biết và chủ động thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng trước 

khi vào thành phố Đà Nẵng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố 

Đà Nẵng (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB.HH 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Thị Phượng 
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