
UBND TỈNH KON TUM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Số:         /QĐ-PTTH            Kon Tum, ngày     tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành giá thông tin, quảng cáo và dịch vụ truyền hình  

năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND, ngày 08/7/2014 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài 

Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC, ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính 

phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND, ngày 13/02/2019 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 

2019-2020 cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum; 

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch-Tài vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Kon Tum, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành bảng giá thông tin, quảng cáo và dịch vụ truyền hình phát 

trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh Kon Tum năm 2021 (có bảng giá kèm theo). 

Điều 2. Bảng giá năm 2021 là cơ sở để thực hiện thu các hoạt động thông tin, 

quảng cáo và dịch vụ truyền hình của đơn vị. Các quy định trước đây về giá thông 

tin, quảng cáo và dịch vụ truyền hình không phù hợp với Quyết định này đều được 

bãi bỏ. 

Điều 3. Các Ông (Bà)Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng Kế 

hoạch –Tài vụ và tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021./.     

Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Sở Tài chính (Báo cáo); 

- Cục Thuế tỉnh (phối hợp); 

- Lưu VT, KHTV 

            

                                                                                                   Phan Cư 
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