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THÔNG BÁO
Lịch phát sóng chương trình

"Long An - Điểm đến an toàn"

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về 
hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021.

Nhằm mục đích thông tin tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong và ngoài 
nước về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch Long An, cũng như tạo điều kiện 
thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các thông tin về du lịch tỉnh nhà; Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đã phối hợp với Đài Truyền hình 
Thành phố Hồ Chí Minh, Truyền hình Cáp HTVC và Trung tâm SXCT World 
Story Film xây dựng chương trình phát sóng "Long An - Điểm đến an toàn".

Sở VH, TT và DL thông báo đến các Sở ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 
huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An phối hợp Sở VH, TT và DL 
tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đón xem:

STT Nội dung phát sóng Thời gian phát sóng Kênh phát sóng Thể loại

Lần 1: 18 giờ 00 phút, 
ngày 20/02/2021 

(thứ Bảy)
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Long An - Điểm đến 
an toàn

(Thời lượng: 10 phút) Lần 2: 18 giờ 50 phút, 
ngày 21/02/2021 

(Chủ nhật)

- Kênh HTVC Du lịch & 
Cuộc sống/Truyền hình Cáp 
HTVC/Đài Truyền hình TP. 

Hồ Chí Minh

- Phát sóng online: 
www.htvonline.com.vn. 

Phim tài 
liệu

Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh (Ban VH-XH);                                                    
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Các Sở, ngành, đoàn thể  tỉnh;
- UBND các huyện,  TX KT, TP TA;
- Trung tâm VH, TT và TT các huyện, TX KT, TP TA 
  (phối hợp tuyên truyền);
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTTTXTDL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Dũng

http://www.htvonline.com.vn/
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