
SƠ ĐỒ TỔNG THỂ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN TRONG LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 

LUẬT BÁO CHÍ 

NGHỊ ĐỊNH 

08/2017/NĐ-CP  

ngày 08/02/2017 

quy định về lưu 

chiểu điện tử đối 

với loại hình báo 

nói, báo hình và 

báo điện tử độc 

lập với cơ quan 

báo chí 

 

NGHỊ ĐỊNH 

06/2016/NĐ-CP 

ngày 18/01/2016  

về quản lý, cung 

cấp và sử dụng 

dịch vụ phát 

thanh, truyền 

hình 

THÔNG TƯ 

18/2016/TT-

BTTTT ngày 

28/6/2016  

ban hành 

Danh mục 

kênh chương 

trình TH trong 
nước phục vụ 

nhiệm vụ 

chính trị, thông 
tin tuyên 

truyền thiết 

yếu của QG và 

địa phương 

THÔNG TƯ 

19/2016/TT-

BTTTT ngày 
30/6/2016  

quy định các 

Biểu mẫu Tờ 
khai đăng ký, 

Đơn đề nghị 

cấp GP, GCN, 
GP và Báo cáo 

nghiệp vụ 

THÔNG TƯ 

307/2016/TT-

BTC ngày 

15/11/2016  

quy định mức 
thu, chế độ 

thu, nộp, quản 

lý và sử dụng 

phí quyền 

CCDV truyền 

hình trả tiền 
và lệ phí cấp 

GCN đăng ký 

cung cấp kênh 
chương trình 

nước ngoài 

trên truyền 
hình trả tiền 

THÔNG TƯ 

LIÊN TỊCH 

17/2010/TTL

T-BTTTT-

BNV ngày 

27/7/2010  

Hướng dẫn 

thực hiện chức 

năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ 

chức của Đài 
cấp tỉnh, Đài 

cấp huyện  

NGHỊ ĐỊNH 

18/2014/NĐ-CP 

ngày 14/03/2014 

quy định chế độ 

nhuận bút trong 

lĩnh vực báo chí, 

xuất bản 

QUYẾT ĐỊNH 

362/QĐ-TTg 

ngày 03/4/2019 

Phê duyệt quy 

hoạch phát triển 

và quản lý báo 

chí toàn quốc 

đến năm 2025 

THÔNG TƯ 

36/2016/TT-

BTTTT ngày 

26/12/2016  

quy định chi 

tiết về việc cấp 

phép hoạt 

động và chế 

độ báo cáo 
trong lĩnh vực 

PTTH 

THÔNG TƯ 

49/2016/TT-

BTTTT ngày 
26/12/2016  

quy định chi 

tiết và hướng 
dẫn về hồ sơ, 

thủ tục cấp, 

đổi, cấp lại và 
thu hồi thẻ 

nhà báo 

THÔNG TƯ 

03/2018/TT-

BTTTT ngày 

20/4/2018  

Ban hành định 

mức kinh tế, 

kỹ thuật về sản 

xuất chương 

trình truyền 

hình  

THÔNG TƯ 

81/2017/TT-

BTC ngày 

09/8/2017  

quy định chế 

độ thù lao cho 

người đọc, 
nghe, xem để 

kiểm tra báo 

chí lưu chiểu 

NGHỊ ĐỊNH 

09/2017/NĐ-CP 

ngày 09/02/2017 

quy định chi tiết 

việc phát ngôn và 

cung cấp thông 

tin cho báo chí 

của các cơ quan 

hành chính nhà 

nước 

NGHỊ ĐỊNH 

159/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013 

Quy định xử phạt 

vi phạm hành 

chính trong hoạt 

động báo chí, xuất 

bản 

QUYẾT ĐỊNH 

1497/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2018 

Phê duyệt chiến 

lược phát triển 

thông tin quốc gia  

đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030 

THÔNG TƯ 

24/2016/TT-

BTTTT ngày 
15/11/2016  

quy định về 

quản lý chất 

lượng dịch vụ 

PTTH 

THÔNG TƯ 

37/2016/TT-

BTTTT ngày 

26/12/2016  

quy định về 
quy trình, thủ 

tục công bố số 

liệu đo lường 

khán giả 

truyền hình 
phục vụ đánh 
giá hiệu quả 

nội dung 

truyền hình 

LUẬT  

QUẢNG CÁO 

LUẬT  

ĐIỆN ẢNH 
LUẬT 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

NGHỊ ĐỊNH 

32/2019/NĐ-CP  

ngày 10/04/2019 

Quy định giao nhiệm 
vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ 
công sử dụng NSNN 

từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên 

NGHỊ ĐỊNH 

181/2013/NĐ-

CP  ngày 

14/11/2013 

Quy định chi tiết 

thi hành một số 
điều của Luật 

Quảng cáo 

THÔNG TƯ 

15/2009/TT-

BTTTT ngày 
04/5/2009  

quy định về 

việc tổ chức 
liên hoan phát 

thanh, truyền 

hình  

THÔNG TƯ 

15/2010/TT-

BTTTT ngày 
01/7/2010  

quy định về 

điều kiện phát 
sóng quảng bá 

trực tiếp các 

kênh chương 
trình truyền 

hình địa 

phương trên vệ 

tinh  

LUẬT 

PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

NGHỊ ĐỊNH 

16/2015/NĐ-

CP  ngày 

14/02/2015 

Quy định cơ chế 

tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp 

công lập 

THÔNG TƯ 

09/2017/TT-

BTTTT ngày 

23/6/2017  

quy định chi 
tiết về tỷ lệ nội 

dung, thời 

điểm, thời 
lượng dành 

cho trẻ em và 

cảnh báo nội 

dung không 

phù hợp với 

trẻ em trên 
báo nói, báo 

hình, báo in, 

báo điện tử và 
xuất bản phẩm  

THÔNG TƯ 

09/2020/TT-

BTTTT ngày 

24/4/2020  

Ban hành định 

mức kinh tế, 

kỹ thuật về sản 

xuất chương 

trình phát 

thanh  

THÔNG TƯ 

LIÊN TỊCH 

11/2016/TTL

T-BTTTT-

BNV ngày 
07/4/2016  

Quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 
của BTV, PV, 
Biên dịch viên, 

Đạo diễn 

truyền hình  

THÔNG TƯ 

01/2018/TT-

BTTTT ngày 

29/3/2018  

Ban hành định 

mức kinh tế, 

kỹ thuật về đo 

kiểm trong 

lĩnh vực PTTH  

THÔNG TƯ 

46/2017/TT-

BTTTT ngày 

29/12/2017  

quy định tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp viên 
chức âm thanh 

viên, phát 

thanh viên, kỹ 
thuật dựng 

phim, quay 

phim 

LUẬT THUẾ, 

ĐẦU TƯ, … 


