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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2020

V/v đề nghị tiếp, phát sóng truyền
hình trực tiếp Chương trình khai mạc
Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà
Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hòa
Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu.
Triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào, Lễ hội hoa
Đào Xứ Lạng là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, nổi bật
của tỉnh Lạng Sơn gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được tổ
chức vào dịp trước Tết Nguyên đán hàng năm. Lễ hội từng bước trở thành sản
phẩm du lịch văn hóa có thương hiệu của tỉnh, góp phần quảng bá tiềm năng,
thu hút phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn và liên kết, phát triển du lịch với các
tỉnh trong vùng Đông Bắc.
Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020 được tổ
chức với chủ đề “Hoa Đào Xứ Lạng - Tinh hoa hội tụ, lan toả sắc xuân” diễn ra
từ ngày 19/01/2020 đến hết ngày 01/02/2020 tại Công viên Chi Lăng, đường
Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn; Chương trình khai mạc Lễ hội được truyền
hình trực tiếp trên kênh sóng LSTV, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn
vào thời gian 20h00’ ngày 19/01/2020.
Để góp phần tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo khán giả, công chúng
của cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân
trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm, chỉ đạo Đài Phát thanh và
Truyền hình địa phương tiếp, phát sóng truyền hình trực tiếp Chương trình
Khai mạc Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý 2020, cụ thể:
Thời lượng phát sóng: 90 phút.
Thời gian phát sóng: Từ 20h00 đến 21h30’, Chủ nhật, ngày 19/01/2020.
Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn.
Kênh phát chương trình: LSTV, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Lạng Sơn.
Thông số vệ tinh: Tần số 11088MHz, tốc độ mẫu: 28800Ksps, phân cực:
H, điều chế: DVB-S2, 8PSK, FEC: ¾ , trạng thái: FTA, Vệ tinh Vinasat 2.
(Đầu mối liên hệ: Đ/c Vũ Thành Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 0983636224).

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các
tỉnh quan tâm, phối hợp giúp đỡ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: VHTTDL, TTTT;
- Đài PTTH tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các Phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTH).
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