
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số: 542/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

V/v cung cấp cung cấp file âm thanh hướng    

dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 296/STTTT-TTBCXB ngày 18/3/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về cung cấp file âm thanh hướng dẫn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc gửi các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn 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. Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị sử dụng các file âm thanh phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, hệ thống 

truyền thông nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức 

của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. 

 Các văn bản liên quan, file âm thanh được gửi kèm trên iOffice và đăng tải 

trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành)./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Lưu: VT, VHTT. 
  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 
 

Hoàng Quy 
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