
UBND TỈNH LAI CHÂU 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH  
 
 

Số: 776 /CV-PTTH 

V/v Tiếp, phát sóng phát thanh, truyền hình 

trực tiếp “Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh   

 Lai Châu Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026”. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Lai Châu, ngày 01 tháng 12 năm 2022 

     

       Kính gửi:   

  - Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố. 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố. 

 

Kỳ họp thứ mười hai HĐND Tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026 diễn ra tại 

Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh từ ngày 07/12/2022 đến ngày 09/12/2022. Nội 

dung kỳ họp thảo luận, đánh giá thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh. Với ý nghĩa đó, Đài Phát thanh-Truyền hình Lai Châu tổ chức truyền 

hình, phát thanh trực tiếp kênh LTV, LOV trên vệ tinh Vinasat-1, truyền hình số 

mặt đất, trên sóng phát thanh FM 94,1MHz; phát thanh, truyền hình online trên 

trang thông tin điện tử laichautv.vn; trên dịch vụ truyền hình MyTV, ViettetTV, 

truyền hình cáp VTVCab, SCTV và kênh youtube.com/laichautv. 

 Thời gian phát thanh, truyền hình, trực tiếp 

 Ngày 07/12/2022 Buổi sáng:       Từ  8h00’- 11h30’ 

  Buổi chiều:     Từ 13h30’- 17h00’ 

Ngày 08/12/2022 Buổi chiều:     Từ 13h30’- 17h00’ 

Ngày 09/12/2022 Buổi sáng:      Từ  7h30’ - 11h30’ 

Buổi chiều:     Từ 13h30’- 17h00’ 

Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu kính đề nghị Huyện ủy, UBND các 

huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

thuộc huyện, thành phố theo dõi, tiếp sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp Nội 

dung  chương trình Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV, nhiệm kỳ 

2021 -2026. 

Quá trình tiếp sóng cần thường xuyên theo dõi chất lượng đường truyền và 

thông báo về Đài tỉnh qua ông Phạm Văn Trác, phó trưởng Phòng KT&CN, số điện 

thoại: 0945.350.140./.                                        

 

 

Nơi nhận:   

- Như trên;  

- Ban Giám đốc;  

- Lưu: VT, KT&CN.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Lò Thái Cường 
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