SAO Y
Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian ký: 06/09/2021 13:42:47 +07:00

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1555/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông
điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch Covid-19
trong tăng cường giãn cách xã hội

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trang thông tin điện tử tổng hợp
trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số
615/TTCS-TT ngày 02/9/2021 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch
Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội,
Nhằm tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có trang thông tin điện tử
tổng hợp, các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị
xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp
huyện triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi các tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo
đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội (sau đây gọi tắt là Thông
điệp 5T) (có gửi kèm theo), bao gồm:
- 02 file âm thanh (trong đó, có 01 file âm thanh giọng miền Bắc và 01 file âm thanh
giọng miền Nam).
- Bản text nêu nội dung Thông điệp 5T.
- Các bản thiết kế đồ họa (Graphic Design) về Thông điệp 5T.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và tuyên truyền Thông điệp 5T bằng các hình thức như: trên hệ
thống đài truyền thanh xã; bản tin công cộng tại khu vực đông người, pa nô, áp
phích…Ngoài ra, chỉ đạo hệ thống truyền thanh xã nghiên cứu, biên dịch nội dung
tuyên truyền Thông điệp T sang tiếng ahnar, rai để phát sóng tại nơi có đông
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện triển khai tuyên truyền trên
hệ thống đài truyền thanh cấp huyện một cách phù hợp, lựa chọn phát sóng vào khung
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giờ, thời điểm có nhiều người nghe, người xem; kết hợp tuyên truyền trên các phương
tiện tuyên truyền lưu động (xe tuyên truyền, loa di động...).
4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nội dung về Thông điệp T lên
trang thông tin điện tử của đơn vị mình.
Ngoài ra, nội dung Thông điệp 5T đã được đăng tải trên Trang thông tin điện
tử của Sở TT&TT tại địa chỉ:
http://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov.aspx
Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- an Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT;
- ở tế;
- Lưu: VT, P.TT CX .
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