
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-VHTT Bắc Sơn, ngày    tháng 9 năm 2021 
V/v tăng cường tuyên truyền 

Thông điệp 5T - “Pháo đài” 

chống dịch Covid-19 

 

 

Kinh gửi:  

 - Phòng Văn hoá và Thông tin; 

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

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1806/STTTT-TTBCXB 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, UBND các xã, thị trấn thực hiện mộ số nội dung sau: 

 1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông triển khai tuyên truyền cổ 

động trực quan, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền thường xuyên liên tục qua hệ 

thống truyền thanh, fanpage của đơn vị về Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch 

Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội. 

 2. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền liên tục Thông điệp 5T - “Pháo đài” 

chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội qua các hình thức như: 

Tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích,… tại các bảng tin, khu vực 

đông người qua lại; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, tuyên truyền 

lưu động; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội,…  

 3. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương triển khai tuyên truyền. Đăng tải văn bản, tài liệu tuyên truyền Thông điệp 

5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19 trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

Tài liệu Thông điệp 5T - “Pháo đài” bao gồm: (1) File âm thanh; (2) Bản 

text nêu nội dung Thông điệp 5T; (3) Các bản thiết kế đồ họa (Graphic Design) về 

Thông điệp 5T, gửi kèm Văn bản này trên hệ thống VNPT-iOffice. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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