
UBND TỈNH VĨNH LONG 
ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

                 Số: 544/PTTH 
        V/v Phát sóng Gameshow mới 
                     “Vui ơi là vui”  

 
Vĩnh Long, ngày 15 tháng 10 năm 2014 

 
 

Kính gởi: Quý khách hàng 
                                          

Trước hết, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng với Đài chúng 

tôi trong thời gian qua, mong rằng quan hệ tốt đẹp này sẽ được duy trì và phát triển 

trong tương lai.  

Bắt đầu từ ngày 08/11/2014, Đài PT&TH Vĩnh Long sẽ phát sóng chương trình mới 

- Gameshow “Vui ơi là vui” vào ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. 

Gameshow “Vui ơi là vui” gồm 12 tập sẽ phát sóng thay cho 02 tập phim nước ngoài 

trong khung giờ 20h45-22h00 thứ Bảy hàng tuần từ ngày 08/11/2014 đến ngày 

24/01/2015.   

“Vui ơi là vui” là một sân chơi hoàn toàn mới với hai tiêu chí: bất ngờ và hài hước. 

Đến với trò chơi, khán giả sẽ thấy được những khía cạnh hoàn toàn mới lạ của các 

nghệ sĩ quen thuộc trong showbiz. Những trò chơi “độc” và “lạ” đã chuẩn bị sẵn sàng để 

các đội chơi phải bỏ hết diễn xuất mà chơi thật. “Vui ơi là vui” hứa hẹn sẽ đem đến 

những tình huống hài hước đầy bất ngờ, những tràng cười thoải mái và những giây phút 

giải trí tuyệt vời nhất. 

Giá phát sóng quảng cáo trong Gameshow “Vui ơi là vui” sẽ được áp dụng cụ thể 

như sau: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Mã 
giờ 
QC 

Diễn giải Thời gian 
Giá quảng cáo 

5” 10” 15” 20” 30” 

1D13-
VOLV 

Trước 

“Vui ơi là vui” (T7) 
20h45 32.000 40.000 48.000 60.000 80.000 

1D15-
VOLV 

Trong 

“Vui ơi là vui” (T7) 

20h50-
21h50 

32.000 40.000 48.000 60.000 80.000 

1D17- 
VOLV 

Sau 

“Vui ơi là vui” (T7) 
22h00 24.000 30.000 36.000 45.000 60.000 

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT ) 

Đài Truyền hình Vĩnh Long xin thông báo đến quý khách hàng được biết để thuận 

tiện cho việc đăng ký quảng cáo trong thời gian tới. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu P.TCHC, P.DV&QC. 
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(đã ký) 
 

Lê Quang Nguyên 
 



 


