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 ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/2022/QĐ-UBND                           Lâm Đồng, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình 

phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản 
xuất chương trình truyền hình; 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản 
xuất chương trình phát thanh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
08/TTr-STTTT ngày 23 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát 
thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương 
trình phát thanh, truyền hình. 

2. Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình sử 
dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình. 

3. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sản xuất các chương trình phát 
thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để 
sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật 
sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp trong sản xuất 
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chương trình phát thanh, truyền hình, bao gồm: hao phí về nhân công (chưa bao gồm 
hao phí về di chuyển ngoài phạm vi địa bàn tỉnh, huyện, thành phố thuộc tỉnh mà cơ 
quan sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đóng trụ sở); hao phí về máy móc 
thiết bị (bao gồm máy móc, thiết bị dùng chung); hao phí về vật liệu sử dụng trong sản 
xuất chương trình phát thanh, truyền hình, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát 
sóng hoặc đăng tải lên mạng Internet theo quy định của pháp luật về báo chí. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định này là cơ sở để các cơ 
quan có thẩm quyền thực hiện việc xây dựng định mức chi phí, đơn giá sản xuất các 
chương trình phát thanh, truyền hình đảm bảo đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải 
trên Internet theo quy định của pháp luật về báo chí. 

Điều 4. Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát 
thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng áp dụng bằng định mức quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT 
ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định 
mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình truyền hình trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng áp dụng bằng định mức quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-
BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đơn giá sản 
xuất các chương trình truyền hình và chương trình phát thanh, trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, phê duyệt để áp dụng thực hiện. 

2. Những nội dung về định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất chương trình 
phát thanh, truyền hình không quy định tại Quyết định này thì áp dụng theo quy định 
của pháp luật có liên quan. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông 
để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Hiệp 
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