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Vĩnh Long, ngày  29  tháng 12 năm 2014 

 

THÔNG BÁO (số 03/2015) 
V/v Phát sóng 04 tập tiếp theo của “Solo cùng Bole’ro” – Tình Bole’ro 

 

Trước tiên, Đài Phát Thanh – Truyền Hình Vĩnh Long xin chân thành cảm ơn sự 

ủng hộ và cộng tác quý báu của Quý khách hàng với Đài trong thời gian qua, mong 

rằng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ được duy trì và phát triển trong tương lai. 

Tiếp nối thành công của chương trình Cuộc thi âm nhạc “Solo cùng Bolero”, 

Đài PT-TH Vĩnh Long xin thông báo đến Quý Khách hàng 04 đêm chương trình tiếp 

theo với chủ đề “Tình Bolero”, vào lúc 20h45 – 22h15 Thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu 

từ ngày 23/01/2015 đến 13/02/2015. 

“Tình Bolero” là cụm 4 chương trình ca múa nhạc tổng hợp đặc biệt, được 

đầu tư quy mô, hoành tráng với số lượng hơn 50 ca sỹ hàng đầu tham gia biểu 

diễn như: Sơn Tuyền, Phương Dung, Giao Linh, NSND Thu Hiền, NSƯT Ánh Tuyết, 

Ngọc Sơn, Trần Thu Hà, Ý Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Tùng Dương, Nguyên Thảo, Hiền 

Thục,… Đồng thời, hệ thống sân khấu, âm thanh ánh sáng, màn hình được đầu tư 

thế hệ hiện đại nhất hiện nay, mỗi tiết mục trong chương trình đều được chăm chút 

về công tác dàn dựng nhằm mong muốn mang lại cho khán giả truyền hình chương 

trình giải trí đẳng cấp - nghệ thuật đỉnh cao.   

Giá quảng cáo trong 04 đêm chương trình này vẫn giữ nguyên như Thông 

báo số 694/PTTH ngày 22/12/2014 (Số 02/2015). 

Đài PT-TH Vĩnh Long trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng được biết để 

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

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Khách hàng. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu P.DV&QC, P.TCHC. 

GIÁM ĐỐC  
(đã ký) 

Lê Quang Nguyên 

 


