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Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 9 năm 2021

V/v tuyên truyền Thông điệp 5T“Pháo đài” chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn
nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản 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. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương, tập
trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm tuyên truyền như sau:
1. Đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc,
Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Đài Truyền thanh cấp xã và các hình
thức thông tin cơ sở khác liên tục tuyên truyền Thông điệp 5T - “Pháo đài”
chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội theo nội dung tài liệu
gửi kèm theo văn bản này tại mục 3.
- Truyền thông sâu rộng Thông điệp 5T gồm: Tuân thủ 5K - Test COVID19 - Tiêm chủng - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tận gia để người dân
biết, hiểu và thực hiện hiệu quả.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các hình thức truyền
thông cơ sở tập trung tuyên truyền Thông điệp 5T của Bộ Y tế tới đông đảo tầng
lớp Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, UBND các xã, phường, thị trấn đa
dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: bản tin, bảng tin tại khu vực đông
người, tại các tòa nhà chung cư, pa nô, áp phích, truyền thông lưu động… để
thực hiện truyền thông liên tục về Thông điệp 5T.
3. Tài liệu tuyên truyền Thông điệp 5T - "Pháo đài" chống dịch COVID19 trong tăng cường giãn cách xã hội gửi kèm Văn bản này 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.
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- Các bản thiết kế đồ họa (Graphic Design) về Thông điệp 5T.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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