
 

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 phóng sự, 

“Câu chuyện xóm làng” tuyên truyền về 

CTMTQG Giảm nghèo bền vững  

giai đoạn 2016 – 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày        tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND 

tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin 

năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 – 2020; theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) và Đài 

Phát thanh và Truyền hình Long An đã ký hợp đồng phát sóng “Câu chuyện xóm 

làng” trên sóng phát thanh và phát sóng phóng sự trên sóng truyền hình; tuyên 

truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 

2020. Ngày 11/9/2020, Sở TTTT nhận được Lịch phát sóng do Đài Phát thanh và 

Truyền hình Long An cung cấp, cụ thể như sau: 

1. Lịch phát sóng “Câu chuyện xóm làng” trên kênh phát thanh của Đài 

Phát thanh và Truyền hình Long An: 
 

Stt Tên câu chuyện 

Thời gian phát sóng 

Lần 1  

(Lúc 5 giờ 02 phút) 

Lần 2  

(Lúc 17 giờ 15 phút) 

01 

Truyền thông góp phần 

thực hiện tốt công tác 

giảm nghèo 

Ngày: 26/9/2020 Ngày: 26/9/2020 

02 
Để người dân thoát 

nghèo bền vững 
Ngày: 10/10/2020 Ngày: 10/10/2020 

03 

Chương trình giảm 

nghèo – Người dân cải 

thiện cuộc sống 

Ngày: 24/10/2020 Ngày: 24/10/2020 

04 
Hướng tới mục tiêu 

giảm nghèo bền vững 
Ngày: 14/11/2020 Ngày: 14/11/2020 

05 Vì mục tiêu giảm Ngày: 28/11/2020 Ngày: 28/11/2020 
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nghèo bền vững 

2. Lịch phát sóng phóng sự truyền hình trên kênh truyền hình Long An – 

LA34: 

Stt Chủ đề phóng sự Thời gian phát sóng 

1 Nâng cao chất lượng chăm sóc người dân 
19 giờ 45 phút 

Ngày: 18/9/2020 

2 Sức sống mới từ chương trình giảm nghèo 
19 giờ 45 phút 

Ngày: 19/9/2020 

3 Long An với Chương trình giảm nghèo bền vững 
19 giờ 45 phút 

Ngày: 20/9/2020 

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

địa phương trong tỉnh nắm lịch phát sóng để thông báo đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và người dân đón nghe, xem. 

Trân trọng thông báo./. 

Đính kèm: 02 Thông báo phát sóng của Đài PT-TH Long An. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đài PT-TH Long An;  

- Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Giám đốc, PGĐ Sở TTTT; 

- Đơn vị trực thuộc Sở TTTT; 

- Lưu: VT, BCTT. Ph(01) 

(VB điện tử) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Luân 
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