
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1640 /UBND-VHTT Chi Lăng, ngày  10 tháng 9 năm 2021 

V/v tuyên truyền tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn huyện 
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1806/STTTT ngày 07/9/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, về việc tuyên truyền tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ 

tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường 

giãn cách xã hội trên địa bàn huyện. Cụ thể: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các 

xã, thị trấn 

- Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như Đài truyền thanh, 

Trang thông tin điện tử cấp huyện, xã; các bảng tin; tuyên truyền lưu động; 

panô, áp phích… 

- Căn cứ tài liệu tuyên truyền và điều kiện thực tế của địa phương tổ chức 

triển khai tuyên truyền hiệu quả công tác phòng, chồng dịch COVID-19 trên địa 

bàn phụ trách. 

2. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tổ chức triển khai 

tuyên đến cán bộ công chức, viên chức do đơn vị quản lý. 

- Ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền trên các trang thông tin 

điện tử huyện, xã; mạng xã hội… thực hiện tuyên truyền liên tục về thông 

điệp 5T. 

3. Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện: Đăng tải file ân thanh và 

file text và các tài liệu liên quan về công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện 

tử huyện. 

4. Kèm theo văn bản này gồm các tài liệu 

- 02 file âm thanh (trong đó, có 01 file âm thanh giọng Bắc và 01 file âm 

thanh giọng Nam). 
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- Bản text nêu nội dung Thông điệp 5T. 

- Các bản thiết kế đồ họa (Graphic Design) về Thông điệp 5T. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. (NHH) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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