
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 hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid -19 

 trong các trường học 

Cao Bằng, ngày  9  tháng 03 năm 2020 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 140/TTCS-TTTH, ngày 6 tháng 03 năm 2020 của Cục 

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

dẫn phòng, chống bệnh Covid – 19 trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (tài 

liệu do Bộ y tế cung cấp), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tải file âm thanh 

hướng dẫn phòng, chống bệnh Covid-19 (file âm thanh hướng dẫn phòng, chống 

bệnh Covid – 19 trong các trường học, được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Thông tin và Truyền thông Cao Bằng (địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn) tại mục 

Thông tin chỉ đạo điều hành.  

Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, các đơn vị bố trí thời gian hợp lý để 

tuyên truyền, hướng dẫn trên hệ thống Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, 

cấp xã và các hình thức truyền thông khác tại địa phương.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cục TTCS;  

- UBND tỉnh;                             (b/c) 

- TT BCĐ (Sở Y tế);                            

- UBND các huyện, thành phố  (p/h); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn 
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