
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” 

chống dịch Covid-19 trong tăng cường  

giãn cách xã hội 

  Tuyên Quang, ngày        tháng  9  năm 2021 

Kính gửi:  

- Ban biên tập Bản tin các sở, ban, ngành; 
- Ban biên tập các trang Thông tin điện tử tổng hợp; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Trung tâm kinh doanh VNPT – Tuyên Quang. 

  

Thực hiện công văn số 615/TTCS-TT  ngày 02/9/2021 của Cục Thông tin cơ 
sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông 
điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội.  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, 
khó kiểm soát với nhiều ổ dịch do các biến chủng virút lây nhiễm nhanh và mạnh 
hơn xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh 
xã hội và trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hàng đầu của tất 
cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay.  

Để góp phần thực hiện yêu cầu đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 
các cơ quan, đơn vị chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã, 
truyền thanh lưu động và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở: bản tin, bảng tin 
tại khu vực đông người, pa nô, áp phích...; các Cổng, trang thông tin điện tử, mạng 
xã hội, các ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên 
Quang - đơn vị sở hữu và quản lý mạng lưới màn hình quảng cáo điện tử ngoài trời 
thực hiện tuyên truyền liên tục về Thông điệp 5T. 

Các tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống  dịch Covid-19 
trong tăng cường giãn cách xã hội (Thông điệp 5T), bao gồm: 

+ 2 file âm thanh (trong đó, có 01 file âm thanh giọng Bắc  và 01 file âm 
thanh giọng Nam);  

+ Bản text nêu nội dung Thông điệp 5T; 

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

(Tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T được gửi kèm theo công văn) 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 
- Cục thông tin cơ sở, Bộ TTTT;  

- Như kính gửi (đề nghị thực hiện);  
- TT kinh doanh VNPT (gửi bản giấy);  
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-07T15:42:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Vũ Tuấn<vutuan.tttt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-09-07T16:13:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Thông tin và Truyền thông<thongtintt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-09-07T16:13:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Thông tin và Truyền thông<thongtintt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-09-07T16:13:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Thông tin và Truyền thông<thongtintt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-07T17:13:09+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




