
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 33A /PTTH 

 

         Vĩnh Long, ngày 30 tháng  01 năm 2015 

THÔNG BÁO (số 08/2015) 
V/v Điều chỉnh khung chương trình từ 22h00 – 23h00 

 

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. 

Từ ngày 01/02/2015, Đài PTTH Vĩnh Long sẽ điều chỉnh thứ tự phát sóng của 

hai chương trình “Thời sự quốc tế” và “Phim khuya” trong khung giờ từ 22h00 – 

23h00, chi tiết như sau: 

Trước 01/02/2015 Bắt đầu từ 01/02/2015 

Thời gian Mã giờ Diễn giải Thời gian Mã giờ Diễn giải 

22h00-

22h15 
1D18 Thời sự Quốc tế 

22h00-

22h45 

1D19 Trước phim khuya 

1D20 Giữa Phim khuya 

1D21 Sau Phim khuya 

22h15-

23h00 

1D19 Trước phim khuya 

22h45 1D18 Thời sự Quốc tế 1D20 Giữa Phim khuya 

1D21 Sau Phim khuya 

Điều chỉnh trên có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015 và chỉ thay đổi thứ tự phát 

sóng của chương trình “Thời sự quốc tế” và “Phim khuya”, đơn giá quảng cáo và mã 

giờ quảng cáo của hai chương trình này vẫn giữ nguyên như trong Bảng giá quảng 

cáo số 656/PTTH (09/12/2014).  

Đài PTTH Vĩnh Long xin 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 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 

 

 


