
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v cung cấp file âm thanh hướng dẫn  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

                 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc; 

- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

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

- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

 

Tiếp theo các văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp nội 

dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sở Thông tin và Truyền 

thông gửi 02 file âm thanh do Bộ Y tế cung cấp có nội dung: khuyến cáo người 

dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi có các biểu hiện: sốt, ho, đau họng, khó 

thở; và khuyến cáo hành khách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đi các 

phương tiện giao thông công cộng; sử dụng công nghệ đọc tự động được chuyển 

thể từ bản text để các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn tuyên 

truyền, đăng tải trên các trang thông tin điện tử, hoặc trong tình huống cơ quan, 

đơn vị, địa phương, trường học chưa có người đọc. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thông tin cơ sở (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c);  

- Ban TGTU (B/c); 

- Sở GT-VT(P/h); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hiến 
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