
UBND TỈNH TRÀ VINH 

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 truyền hình  

phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại  

trên kênh VTC10 – Đài Truyền hình  

Việt Nam 

Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ-TTĐN ngày 19/02/2021 của Ban Chỉ đạo 

Công tác thông tin đối ngoại về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 

2021; 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông 

Lê Minh sản xuất chương trình truyền hình tuyên truyền về công tác thông tin đối 

ngoại để phát trên kênh VTC10 - Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần thông tin 

tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Trà Vinh đến khán giả trong và ngoài nước. 

Lịch phát sóng của chương trình như sau: 

 

 

Stt 

 

Tên chương trình 

Thời 

lượng 

(phút) 

Phát sóng  

lần 1 

Phát sóng  

lần 2 
Ghi chú 

1 Có một Trà Vinh như thế 15 
10h45-11h00 

Ngày 

16/10/2021 

17h45-18h00 

Ngày  

17/10/2021 

Phát sóng  

02 lần/ 

chương trình 

  2 

Trà Vinh hướng tới phát 

triển một nền nông nghiệp 

bền vững  

15 

10h45-11h00 

Ngày 

17/10/2021 

17h45-18h00 

Ngày 

 18/10/2021 

Phát sóng  

02 lần/  

chương trình 

  

 Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được biết 

và đón xem./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - BGĐ Sở; 

- Trang TĐTT Sở; 

 - Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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