
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

         

   

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

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ  Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động báo in, báo 

điện tử. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông theo định mức do Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành tại Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử, 

với nội dung như sau: 

1. Thống nhất áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo 

điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo định mức do Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã ban hành tại Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động báo in, 

báo điện tử. 

2. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quyết định: 

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng các định mức 

kinh tế kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo 

đúng quy định.  

2.2. Báo Đắk Nông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây 

dựng đơn giá các hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước gửi 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính xem xét có ý kiến trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TTr-STTTT 
 

Đắk Nông, ngày           tháng 8  năm 2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx


 

 

* Dự thảo Quyết định đã được Sở Thông tin và Truyền thông gửi các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc lấy ý kiến góp ý tại Công văn số 

959/STTTT-VP ngày 13/7/2022. Đến nay, Sở nhận được 11 ý kiến thống nhất 

với nội dung dự thảo, 03 ý kiến thống nhất có đề nghị chỉnh sửa. Việc báo cáo 

tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đã được tổng hợp tại Báo cáo đính kèm. 

(Gửi kèm Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến; Dự thảo quyết định 

của UBND tỉnh) 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP (D). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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