
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v đón xem các tập phim quảng bá về Lào Cai 

trên sóng truyền hình Quốc gia - VTV4 Đài 
Truyền hình Việt Nam. 

 
 

 

 
Lào Cai, ngày       tháng 9 năm 2021 

        Kính gửi:  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh;  
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.  
 

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, Sở Thông tin và Truyền thông 

được UBND tỉnh giao phối hợp với Ban Truyền hình đối ngoại (VTV4) - Đài 
Truyền hình Việt Nam thực hiện các phóng sự truyền thông quảng bá hình ảnh, 

tạo điểm nhấn cho sự kiện 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Đến nay, các tập phim 
quảng bá cho Lào Cai đã hoàn thiện và được phát sóng rộng rãi trong nước và 

nước ngoài trên Kênh truyền hình đối ngoại - VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam.  

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo và giới thiệu lịch phát 

sóng và đường link xem các phim quảng bá về Lào Cai, cụ thể như sau:  

 

STT 

 

Tên phim 

Giờ  

phát sóng 

 

Ngày 

phát sóng 

 

Kênh 

phát 

Đường dẫn xem 

phim  

 

1 

 

Tự hào Lào Cai 

Lần 1: 9h30  30/9/2021  

VTV4 

https://vtvgo.vn 

(Chọn VTV4/ngày 
phát sóng/giờ 

phát sóng phim 

Lào Cai) 

Lần 2:  4h30; 

11h30 và 
20h00 

01/10/2021 

 

2 

 

Lào Cai - Điểm sáng 

vùng Tây Bắc 

Lần 1: 4h30; 
11h30; 20h. 

24/9/2021  

VTV4 

https://vtvgo.vn 

(Chọn VTV4/ngày 

phát sóng/giờ 
phát sóng phim 
Lào Cai) 

Lần 2:  2h30; 

9h30 

25/9/2021 

https://vtvgo.vn/
https://vtvgo.vn/


2 
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Trọn bộ "Khát vọng 

Lào Cai " 

  VTV4  

Tập 1: Vượt khó ngày trở 
lại 

9h30 và 20h00 10/10/2020 VTV4  

https://vtvgo.vn 

(Chọn VTV4/ngày 
phát sóng/giờ 

phát sóng phim 
Lào Cai) 

Tập 2: Đánh thức những 
tiềm năng 

9h30 và 20h30 11/10/2020 VTV4 

Tập 3: Vươn lên tầm cao 
mới 

4h30 và 20h00 12/10/2020 VTV4 

Tập 4: Khát vọng Lào 

Cai 

4h30 và 20h00 13/10/2020  VTV4 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn Quý cơ quan, đơn vị, địa 
phương, doanh nghiệp thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin và 

tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm phim của VTV4 thực hiện thành công các 
tập phim này.   

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo Lịch phát sóng tới 
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; quý cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề 

nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động; UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến nhân dân 

biết và quan tâm đón xem, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh Lào Cai 30 năm 
tái lập và phát triển./. 

 [  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, trung tâm; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 

 
 

Vũ Hùng Dũng 

 

https://vtvgo.vn/
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