
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-CNTT 

V/v triển khai áp dụng Bản đồ an toàn 

COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và 

Lãnh đạo Thành phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Sở, Ban, ngành thành phố; 

- UBND quận, huyện, xã, phường. 

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

 

Triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

2673/UBND-KT ngày 05/5/2021 về việc triển khai áp dụng các giải pháp công 

nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

quốc gia tại buổi họp trực tuyến chiều ngày 07/5/2021; Sở Thông tin và Truyền 

thông (Sở TT&TT) đã có Công văn số 1134/STTTT-CNTT ngày 08/05/2021; 

trong đó để xuất UBND thành phố có văn bản giao các sở, ban, ngành, UBND 

các quận, huyện phường, xã yêu cầu các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, doanh 

nghiệp thuộc phạm vi ngành, địa phương mình quản lý triển khai sử dụng, cập 

nhật thông tin lên Ứng dụng Bản đồ chống dịch – An toàn COVID-19 (do Bộ Y 

tế triển khai tại Công văn 6301/BYT-KCB ngày 16/01/2021). 

Được biết, Ứng dụng trên đã từng được ngành Y tế triển khai tại Đà 

Nẵng, đồng thời theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố 

tại buổi họp phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 08/5/2021; Sở TT&TT có 

văn bản hướng dẫn và đề nghị trực tiếp nhằm kịp thời triển khai Ứng dụng Bản 

đồ chống dịch – An toàn COVID-19 trên địa bàn thành phố như sau:  

1. Ứng dụng Bản đồ chống dịch – An toàn COVID-19 cho phép các cơ sở 

(các trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, 

chợ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, trụ sở làm việc,...) cập nhật và tự đánh 

giá an toàn phòng dịch của mình (theo bộ tiêu chí thiết lập sẵn trong Ứng dụng); 

từ đó Ứng dụng tự động phân tích, tính toán và đưa ra đánh giá theo màu sắc: 

Xanh – An toàn; Vàng – Có rủi ro; Đỏ - Không an toàn... phục vụ các lãnh đạo 

các địa phương, đơn vị kiểm soát, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu vực, từng cơ sở của mình; đồng thời 

thông tin được công khai mình bạch trên bản đồ theo thời gian thực, người dân 

có thể chủ động giám sát, theo dõi và báo cáo trực tiếp ngay trên bản đồ. Ứng 

dụng dưới dạng web (địa chỉ: antoancovid.vn) và trên điện thoại thông minh 

(Android/iOS). Tài liệu, Video hướng dẫn sử dụng kèm theo và trên Ứng dụng. 
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2. Sở TT&TT kính đề nghị Quý Cơ quan địa phương:  

a) Sớm yêu cầu các hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình triển khai ngay việc sử 

dụng, cập nhật thông tin thường xuyên lên Ứng dụng Bản đồ chống dịch – An 

toàn COVID-19; đồng thời theo dõi mức độ an toàn của cơ sở của mình và có 

giải pháp khắc phục kịp thời để cơ sở mình bảo đảm an toàn chống dịch (có thể 

tham khảo dự thảo văn bản Sở TT&TT gửi doanh nghiệp, đơn vị ngành TT&TT 

như kèm theo);  

b) Cử cán bộ theo dõi thường xuyên việc cập nhật thông tin của các đơn 

vị thuộc quản lý của ngành, địa phương mình, cũng như mức độ an toàn chống 

dịch của các cơ sở; có giải pháp nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh kịp thời. 

3. Kính đề nghị Sở Y tế (cơ quan chuyên môn về y tế dự phòng, phòng 

chống dịch bệnh) xem xét cử cán bộ theo dõi, tổng hợp chung về mức an toàn 

phòng chống dịch COVID-19 của các cơ sở trên Ứng dụng để hướng dẫn chung 

hoặc tham mưu UBND thành phố/ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành 

phố có chỉ đạo kịp thời. 

4. Kính đề nghị các cơ quan báo đài trên địa bàn thành phố tổ chức truyền 

thông về chỉ đạo và kết quả triển khai Ứng dụng trên nói riêng và mức an toàn 

phòng chống dịch COVID-19 của các cơ sở trên Ứng dụng nói chung; để việc 

tham gia của các tổ chức, đơn vị trong triển khai giải pháp trên được rộng rãi; 

góp phần phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan, địa phương và 

các cơ quan báo đài trên địa bàn thành phố quan tâm, triển khai. Trong quá trình 

triển khai sử dụng, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Ứng dụng (Hotline: 1800 

6132, email: info@antoancovid.vn); hoặc phản ánh góp ý về Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công Đà Nẵng (Hotline: * 1022 hoặc 0236 1022)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (báo cáo); 

- BCĐ Phòng, chống COVID-19 TP; 

- Lãnh đạo Sở (b/cáo); 

- Phòng TTBCXB (để biết); 

- Lưu: VT, CNTT. VT 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 
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