
UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM VH,TT&TT  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

Số:      /TB-TTVHTT&TT 

          

Thành phố Lai Châu, ngày    tháng 7 năm 2022 

 
THÔNG BÁO  

V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình truyền thanh trực tiếp kỳ họp 

thứ sáu HĐND thành phố Lai Châu khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện Thông báo số 46/TB-HĐND, ngày 26/7/2022 của HĐND thành 

phố Lai Châu về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố 

Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông Thành phố Lai Châu thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức truyền thanh trực 

tiếp kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 

ngày 29/7/2022 sang ngày 05 đến ngày 06/8/2022. Thời gian truyền thanh trực 

tiếp chương trình kỳ họp, cụ thể:  

- Ngày 5/8/2022: Buổi sáng: Từ 8h00 phút - 11h30 phút. 

                           Buổi chiều: Từ 14h00 phút - 15h15 phút; 

- Ngày 6/8/2022: Buổi sáng: Từ 8h00 phút - 11h30 phút.   

Trên đây là Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình 

truyền thanh trực tiếp kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Lai Châu khóa IV, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, Chủ các hộ loa phát thanh 

do Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Lai Châu quản lý phối 

hợp triển khai thực hiện; Trong quá trình tiếp, phát sóng cán bộ phụ trách Trạm 

truyền thanh các xã, phường chủ động liên hệ với Tổ kỹ thuật Trung tâm văn hóa, 

thể thao và truyền thông thành phố theo số điện thoại: 0911.841.888 hoặc 

0966.260.270 gặp đồng chí Hà để được hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Thành ủy, HĐND, UBND  thành phố (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (B/c); 

- UBND các xã, phường (P/h); 

- Các Tổ chuyên môn (T/h); 

- 11 hộ gia đình quản lý các cụm loa (T/h) ; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuệ 
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