
 

Số 38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; 

Điện thoại: (0272) 3824888, Fax: (0272) 3523567, Email: stt@longan.gov.vn . 

UBND TỈNH LONG AN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /STTTT-BCTT 

V/v thông báo lịch phát sóng sản phẩm 

thuộc Đề án truyền thông hình ảnh 

tỉnh Long An 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày         tháng 7 năm 2020 

Kính gửi: 

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; 

UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Đề án truyền thông hình ảnh tỉnh Long An được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 12/8/2019. Sở Thông tin và 

Truyền thông trân trọng thông báo thời gian phát sóng Phim tài liệu chuyên san 

có phụ đề Tiếng Anh (một trong các thể loại của Đề án) với tựa đề: “Bước 

chuyển mình của chính quyền điện tử Long An”. Cụ thể: 

Stt Tựa đề Phóng sự Thời gian phát sóng Kênh phát sóng 

1 

Bước chuyển mình 

của chính quyền 

điện tử Long An 

(thời lượng 30 phút) 

Lần 01: 17 giờ 05 phút, ngày 

29/7/2020 
Kênh VTC10 - Đài 

Truyền hình kỹ 

thuật số VTC thuộc 

VOV 

Lần 02: 01 giờ 00 phút, ngày 

30/7/2020 

Lần 03: 07 giờ 00 phút, ngày 

30/7/2020 

Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo quý lãnh đạo, cơ quan, địa 

phương nắm và thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân đón xem. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VHTT-TT huyện, thị xã, thành phố;  

- Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT; 

- Đơn vị trực thuộc Sở TTTT; 

- Lưu: VT, BCTT. HC(01) 

(VB điện tử) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Huỳnh Cao Chánh 
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