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ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 

 

 

     Số:   1181 /TB -TNVN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Hà  Nội, ngày  18 tháng  5  năm 2020 

THÔNG BÁO SỐ 4 

Danh sách các đơn vị có tác phẩm vào vòng Chung khảo  

và một số hoạt động tại LHPT toàn quốc lần thứ XIV - 2020 

 

 

Ban Tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV- 2020 thông báo 

tới cácđơn vị có tác phẩm vào vòng Chung khảo và một số hoạt động tại LHPT 

toàn quốc lần thứ XIV – 2020 như sau: 

 1. Danh sách đơn vị có tác phẩm vào vòng Chung khảo 

- Danh sách tác phẩm 5 thể loại vào vòng Chung khảo 

(có danh sách kèm theo) 

- Đối với các đơn vị đăng ký dự thi phát thanh trực tiếp, đề nghị thông báo 

cho Ban tổ chức nếu: 

+ Có sự thay đổi so với đăng ký ban đầu (tên tác phẩm, nhóm tác giả, 

thông tin ghi trên bằng khen…); 

 + Yêu cầu phát sóng trực tiếp về địa phương, phát livestream 

(liên hệ qua email: lhptvov@gmail.com, chậm nhất ngày 10/6/2020, thứ Tư). 

+ Photo kịch bản gửi Ban Tổ chức trước thi 30’(12 bản). 

2. Chương trình hoạt động vòng Chung khảo LHPT toàn quốc lần thứ 

XIV – 2020 (có chương trình kèm theo). 

3. Hội thảo: 

3.1. Hội thảo Kỹ thuật “Công nghệ truyền thông trong kỷ nguyên số”:  

- Thời gian:  08h00 – 11h30, ngày 26/6/2020 (thứ Sáu) 

- Các đơn vị đăng ký tham dự qua email: nguyenminhthang@vov.vn. 

Điện thoại: 04 3978 1923, 0977.648.471 (anh Nguyễn Minh Thăng) 

3.2. Hội thảo quốc tế “Thay đổi nhận thức và hành vi xã hội qua tiểu phẩm 

phát thanh”:  

- Thời gian:13h30 – 17h00 ngày 26/6/2020 (thứ Sáu). 

- Các đơn vị đăng ký tham dự qua email: icd.vov@gmail.com; 

   Điện thoại: 04.62727189; 0913.319.295 (chị Nguyễn Thu Hà) 
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(Không tổ chức lớp tập huấn quốc tế như thông báo trước đây) 

4. Triển lãm ảnh “Những người làm phát thanh”; Triển lãm trang thiết 

bị và công nghệ phát thanh truyền hình. 

- Thời gian: từ 25/6/2020 – 27/6/2020 

 5. Các đoàn tham dự LHPT toàn quốc lần thứ XIV – 2020:  

- Đăng ký số lượng đại biểu tham dự 

- Yêu cầu hỗ trợ: đi lại, ăn nghỉ tại Đồng Tháp 

Xin liên hệ Đài PT-TH Đồng Tháp: Bà Võ Thị Hòa (0983.989.135, email: 

vohoathdt@gmail.com); Ông Trần Thanh Phong (0918.611.614, email: 

phongthdt75@gmail.com). 

 

*Thông tin cập nhật các hoạt động của Liên hoan phát thanh toàn quốc lần 

thứ XIV – 2020được đăng tải trên: 

-Web: lienhoanphatthanh.vov.vn; lhpt.vov.vn 

- Nhóm Facebook: LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC VOV 

- Nhóm Zalo: LIÊN HOAN PHÁT THANH 2020  (ĐT: 0904.348.761) 

 

           Điện thoại Ban Tổ chức: 024.62727127; Fax: 024.62727124 

                                     email: dieuphoichuongtrinhvov@gmail.com 

Ban Tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIVthông báo đến 

Giám đốc các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố, 

Giám đốc các Ban biên tập, Giám đốc các cơ quan thường trú thuộc Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. 

 

 

Nơi nhận: 

- Tổng Giám đốc (b/c); 

- Các Phó Tổng Giám đốc (b/c); 

- Các đơn vị biên tập; 

- Các cơ quan thường trú; 

- Các Ban PT: QĐND, An ninh, Thanh thiếu nhi; 

- Các Đài PT, PT-TH các tỉnh, thành phố; 

- Văn phòng, Ban TCCB, Ban HTQT,  

Ban KHTC;Nhà hát Đài TNVN; 

- VOV AMS; FM Sức khỏe; 

- Trung tâm R&D; 

- Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ CT; 

- Trung tâm Kỹ thuật PT-TH; 

- Lưu: VT, TKBT. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Trần Minh Hùng 

TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC  

LHPT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2020 
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