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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:3153/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  10 tháng 8 năm 2018 

V/v thực hiện Thông tư số 
03/2018/TT-BTTTT ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật về sản 
xuất chương trình truyền hình 

 
 

Kính gửi:  
- Các sở: Thông tin và Truyền thông; Tài chính; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 841/STTTT-TTBCXB, ngày 30/7/2018 của 
Sở Thông tin và Truyền thông về việc dự thảo văn bản ban hành định mức kinh 
tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình (nhằm thực hiện thông tư số 
03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông), đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, căn cứ thực tế hoạt động 
và định hướng xây dựng Đề án tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 
14/02/2015 của Chính phủ, đề xuất việc áp dụng Thông tư số 03/2018/TT-
BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông vào hoạt động sản xuất chương trình 
truyền hình trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài 
chính, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: KH&ĐT, NV; 
- UBND các huyện, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX,TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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