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                Số:         
V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông 

điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-

19 trong tăng cường giãn cách xã hội  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 

   Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                                trực thuộc Trung ương 

 

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, Cục Thông tin cơ sở chuyển 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. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 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, tại các tòa nhà chung cư, pa nô, áp phích…; các 

Cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ thông tin, 

viễn thông… thực hiện tuyên truyền liên tục về Thông điệp 5T. 

 (Tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T được gửi trên hệ thống văn bản 

quốc gia và hộp thư điện tử công vụ của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương).  

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, CTH. 
 

 

 K.T CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 
 

 

 

 

 

Lê Hương Giang 
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