
TỈNH UỶ HÀ TĨNH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN TUYÊN GIÁO  

*           Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 6 năm 2022 

Số 879 - CV/BTGTU 
Thông báo lịch phát sóng các 

phim tài liệu về Hà Tĩnh 

 

 

Kính gửi: - Các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và  

                                   các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

       - Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, 

                                   đảng ủy trực thuộc. 
 

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, đồng thời để phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài 

Truyền hình Việt Nam đã xây dựng phim tài liệu “Khát vọng xanh miền đất Hồng 

Lam”. Phim sẽ được phát trên sóng VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) vào lúc 

20h30’, ngày 09/6/2022 (thứ Năm). 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 21/3/2022 của Ban Chỉ đạo các 

ngày lễ lớn cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 

năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm Ngày 

thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh đã xây dựng phim tài liệu “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời 

Bác”. Phim sẽ được phát trên sóng HTTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà 

Tĩnh) vào lúc 21h10’, ngày 10/6/2022 (thứ Sáu). 

 Để đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của 02 

bộ phim nêu trên, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: 

1. Các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp 

tỉnh và các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quan tâm, thông báo lịch phát 

sóng của 02 bộ phim nêu trên bằng nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân được biết, sắp xếp thời gian đón xem. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bố trí tổ chức tiếp sóng phim “Khát 

vọng xanh miền đất Hồng Lam” của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài 

Truyền hình Việt Nam theo lịch cụ thể như trên. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm, triển khai hiệu quả.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương  (để b/c), 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

- Lãnh đạo Ban, các phòng, Trung tâm BTGTU, 

- Lưu Văn thư BTGTU. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Đồng 
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