
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH    Bình Định, ngày        tháng 11 năm 2019 

V/v tiếp sóng truyền hình trực 

tiếp chương trình nhìn lại 20 

năm lũ lớn khu vực miền Trung 

và phổ biến phim” nhìn lại 20 

năm lũ lớn miền Trung” 

 

 

                       Kính gửi: Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định. 

Thực hiện Văn bản hỏa tốc số 159/TWPCTT ngày 28/11/2019 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tiếp sóng truyền hình trực 

tiếp chương trình nhìn lại 20 năm lũ lớn khu vực miền Trung và phổ biến phim  

”nhìn lại 20 năm lũ lớn khu vực miền Trung”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định triển khai thực hiện các nội dung 

như sau: 

1. Tiếp sóng chương trình 20 năm lũ lớn khu vực miền Trung với chủ đề 

“Kết chặt tay, xây đời mới” trên kênh TRT của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Thừa Thiên Huế vào lúc: 8h00, thứ Bảy ngày 30/11/2019. 

 2. Phát sóng phim “Nhìn lại 20 năm lũ lớn miền Trung”. 

(Kèm theo bản sao chụp Văn bản số 159/TWPCTT ngày 28/11/2019 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai). 

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với các đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh; 

- Sở NN và PTNT; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, TTTH-CB, K19. 

             KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

           Trần Châu 
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