
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VHTT Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 

V/v sử dụng file âm thanh tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 560/STTTT-TTBCXB ngày 07/4/2020 của Sở  

Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng file âm thanh tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện gửi các cơ quan, đơn vị: 

- 01 file âm thanh khuyến cáo người dân thực hành 07 thói quen phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19;  

- 01 file âm thanh hướng dẫn người dân vệ sinh khử khuẩn tại gia đình để 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19.  

Các văn bản liên quan, file âm thanh được gửi kèm trên iOffice, có hướng 

dẫn mở file âm thanh kèm theo. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng các file âm thanh phát trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở, hệ thống truyền thông nội bộ; qua đó nâng cao hơn nữa nhận 

thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 

- Phòng Văn hoá và TT; 

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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HƢỚNG DẪN MỞ FILE ÂM THANH TUYÊN TRUYỀN 

PHÒNG, CHỐNG DIC̣H BÊṆH COVID-19 

 Bƣớc 1: Nhấn vào đường link liên kết để tải file. 

 Bƣớc 2: Giải nén file đã tải về 

  Nhấn chuôṭ phải vào file  chọn Extract files. 

 

 Bƣớc 3: Mở file vừa tải về bằng cách nhấn đúp chuôṭ trái vào file , nếu 

file măc̣ đi ̣nh mở ra bằng 1 phần mềm ứng duṇg khác (không mở đươc̣ file 

.mp4) thì thực hiện như sau: nhấn chuôṭ phải vào file  Open with  Windows 

Media Player. 
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