
UBND TINH CAO BẰNG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /STTTT-TTBCXB 

V/v phát sóng chương trình hướng dẫn cách 

ly y tế tại gia đình phòng, chống bệnh 

 Covid -19 (nCoV) 

Cao Bằng, ngày  24 tháng 02 năm 2020 

 

  Kính gửi: 

- Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 88/TTCS-TTTH, ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Cục 

thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp file âm thanh hướng 

dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình phòng, chống bệnh Covid – 19 (nCoV), tài liệu do Bộ 

y tế cung cấp, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình; 

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện các nội dung như 

sau: 

1. Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng và Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông các huyện, thành phố tải file âm thanh hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình 

phòng, chống bệnh Covid-19 (nCoV), trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin 

và Truyền thông Cao Bằng tại mục Thông tin chỉ đạo điều hành để tuyên truyền đến 

người dân. 

2. Liên quan đến công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

đề nghị các cơ quan báo chí, tuyền thông chú ý điều chỉnh lại cụm từ “phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra” thành 

“phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)”. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

Thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cục TTCS (b/c); 

- UBND tỉnh; 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTCS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn 
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