
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

         HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số: 299/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 24 tháng 02 năm 2020 

  V/v cung cấp file âm thanh hướng dẫn  

cách ly y tế tại hộ gia đình phòng, 

chống bệnh Covid-19 (nCoV) 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban MTTQ huyện và các Đoàn thể huyện; 

- UBND, Đài truyền thanh các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 236/STTTT-BCXB ngày 20/02/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn, cách 

ly y tế tại hộ gia đình phòng, chống bệnh Covide-19 (nCov).  

Ủy ban nhân dân huyện gửi các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 01 file 

âm thanh có nội dung hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình nơi lưu trú (tài liệu do 

Bộ Y tế cung cấp). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông, UBND các xã, thị trấn, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn sử dụng file âm 

thanh trong công tác tuyên truyền.  

Đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện, các Đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc lưu 

ý điều chỉnh lại cụm từ: “phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 

Corona gây ra” thành “phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)” trong công tác 

thông tin, tuyên truyền./. 

 Các văn bản liên quan, file âm thanh gửi kèm trên iOffice./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

   KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Hoàng Quy 

 

 

 


