
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v tiếp sóng các Chương trình thời 
sự của Đài Tiếng nói Việt Nam 

Lào Cai, ngày         tháng       năm 2021 

 
   Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp kịp thời thông tin 
cho nhân dân góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch Covid-19, Đài Tiếng nói Việt Nam 

(TNVN) có Công văn số 2072/TNVN-VP ngày 20/7/2021 đề nghị các tỉnh, 
thành phố chỉ đạo tăng cường tiếp sóng các Chương trình Thời sự của Đài trên 

Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở (cụ thể: 
Thời sự sáng: 06h00’ - 06h28’; Thời sự trưa: 12h00’ - 12h57’; Thời sự chiều: 

18h00’ - 18h57’); Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trao đổi, thống nhất với Đài 

TNVN để tổ chức tiếp sóng các Chương trình Thời sự của Đài TNVN theo các 
khung giờ nêu trên. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

cấp huyện tăng cường tiếp sóng các Chương trình Thời sự của Đài TNVN trên 
hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp tổ 

chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đài TNVN; 
- TT: TU, UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, BBT1, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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