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V/v cung cấp file âm thanh hướng dẫn  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Gia Lai, ngày16 tháng 3 năm 2020 

 

 

         Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số 

166/TTCS-TTTH ngày 12/3/2020 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông 

tin các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Trung tâm Văn hóa, Thông tin 

và Thể thao cấp huyện triển khai thực hiện những nội dung như sau: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn, những nội dung có trong 02 file âm thanh (có gửi kèm theo 02 file âm thanh) 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế  về:  

- 01 file âm thanh khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

khi có các biểu hiện: Sốt, ho, đau họng, khó thở;  

- 01 file âm thanh khuyến cáo hành khách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

khi đi các phương tiện giao thông công cộng.  

Ngoài ra, nội dung file âm thanh đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

http://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov/V-v-cung-cap-file-am-thanh-huong-dan-

phong,-chong.aspx 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi có các biểu hiện: Sốt, 

ho, đau họng, khó thở; tuyên truyền khuyến cáo hành khách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 khi đi các phương tiện giao thông công cộng trên hệ thống truyền 

thanh xã; chỉ đạo hệ thống truyền thanh xã nghiên c u, biên dịch nội dung tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sang tiếng  ahnar,  rai để phát sóng tại 

nơi có đông đ ng bào dân tộc thiểu số sinh sống.  

http://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov/V-v-cung-cap-file-am-thanh-huong-dan-phong,-chong.aspx
http://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov/V-v-cung-cap-file-am-thanh-huong-dan-phong,-chong.aspx
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Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT; 

-  ở   tế;  

- Lưu: VT, P.TT CX . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Lê Thị Thu Hương 
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