
1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ sản xuất, phát sóng chương trình  

truyền hình và sản xuất chương trình phát thanh phục vụ chung cho khu vực  

Đồng bằng sông Hồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo  

bền vững giai đoạn  2016 - 2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2019 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 25/6/2015; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 149/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật giá; số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 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; số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 quy định 

về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 40/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; số 15/2017/TT-BTC ngày 

15/02/2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 06/2017/TT-

BTTTT ngày 02/6/2017 của hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm 

nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020; số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 về ban hành định 

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

Căn cứ Quyết định 565/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về việc 

phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

1202/TTr-STTTT ngày 01/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đơn giá dịch vụ sản xuất, phát sóng chương trình truyền 

hình và sản xuất chương trình phát thanh phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng 
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sông Hồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn  

2016 - 2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2019 (có phụ lục đơn giá chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện đơn giá dịch vụ trên theo quy định. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị 

có liên quan hướng dẫn thực hiện đơn giá dịch vụ trên và quản lý, sử dụng, thanh 

quyết toán kinh phí theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Thông 

tin và Truyển Thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; 

Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu VT, VP5,6. 
   Zh/ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PHỤ LỤC 

Đơn giá dịch vụ Sản xuất, phát sóng chương trình truyền hình  

và Sản xuất chương trình phát thanh phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng 

sông Hồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững  

giai đoạn  2016 – 2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2019 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /      /2019 của UBND tỉnh) 

  
                                      Đơn vị tính: đồng 

TT NỘI DUNG CƠ SỞ TÍNH THÀNH TIỀN 

I Chi phí sản xuất, phát sóng 

chương trình truyền hình 
  1,413,296,364 

1 Sản xuất phim tài liệu phóng sự 

thời lượng khoảng 10 phút  
  1,125,296,364 

1.1 
Chi phí trực tiếp (chi phí nhân 

công) 
  115,232,364 

  
Âm thanh viên hạng III 

Cấp bậc: 4/9 x 0,31 ngày công x 

259,800đ x 12 phim 
966,456 

  
Biên kịch 

Cấp bậc: 6/9 x 5 ngày công x 

311,000đ x 12 phim 
18,660,000 

  
Biên tập viên hạng III 

Cấp bậc: 4/9 x 6,67 ngày công x 

259,800đ x 12 phim  
20,794,392 

  
Biên tập viên hạng III 

Cấp bậc: 6/9 x 0,78 ngày x 

311,000đ x 12 phim  
2,910,960 

  
Biên tập viên hạng III 

Cấp bậc: 8/9 x 0,55 ngày x 

362,800đx 12 phim 
2,394,480 

  
Chuyên viên 

Cấp bậc: 2/9 x 1,17 ngày x 

208,300đ x 12 phim  
2,924,532 

  
Đạo diễn truyền hình hạng III 

Cấp bậc:6/9 x 7,05 ngày x 

311,000đ x 12 phim  
26,310,600 

  
Kỹ thuật dựng phim hạng II 

Cấp bậc 6/9 x 2,22 ngày x 

444,700 đ x 12 phim  
11,846,808 

  
Kỹ thuật viên 

Cấp bậc 5/12 x 2,25 ngày x 

207,500đ x 12 phim  
5,602,500 

  
Phát thanh viên hạng II 

Cấp bậc: 3/8 x 0,03 ngày x 

365,100đ x 12 phim  
131,076 

  
Quay phim viên hạng III 

Cấp bậc: 6/8 x 6,08 ngày x 

311,000đ x 12 phim  
22,690,560 

1.2 Chi phí trực tiếp (máy sử dụng)   175,644,000 
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Hệ thống dựng phi tuyến 25,5 giờ x 100,000đ/giờ x 12 phim  30,600,000 

  
Hệ thống phòng đọc 

0,25 giờ x 2,000,000đ/giờ x 12 

phim 
6,000,000 

  
Máy in 0,08 giờ x 100,000đ/giờ x 12 phim 96,000 

  
Máy quay phim 18 giờ x 200,000đ/giờ x 12 phim  43,200,000 

  
Máy tính 

68,39 giờ x 100,000đ/giờ x 12 

phim  
82,068,000 

  
Phòng duyệt phim 

0,38 giờ x 3,000,000đ/giờ x 12 

phim  
13,680,000 

1.3 
Chi phí trực tiếp(Vật liệu sử dụng)   103,020,000 

  
Giấy 

0,10ram z 100,000đ/ram x 12 

phim  
120,000 

  
Mực in 

0,03 hộp x 2,500,000đ/hộp x 12 

phim  
900,000 

  

Thẻ ghi cho máy quay chuyên dụng 

dung lượng  32GB 

1 chiếc x 6,000,000đ/chiếc x 12 

phim 
72,000,000 

  
Ổ cứng ( copy tư liệu quay) 

1 chiếc x 2,500,000đ/chiếc x 12 

phim  
30,000,000 

1.4 
Chi phí nhuận bút, thù lao nhuận 

bút khuyến khích 
  83,400,000 

  
Nhuận bút chi trả cho cá nhân tham 

gia thực hiện phim 

50 đ.vị nhuận bút/ phim x 

139,000đ/ đ.vị nhuận bút x 12 

phim  

83,400,000 

1.5 Chi phí di chuyển   546,000,000 

  

Thuê xe 12 chỗ khoán trọn gói chở 

đoàn làm phim và thiết bị  di 

chuyển tới các điểm quay theo kịch 

bản 

9 ngày x 2,500,000đ/ngày x 12 

phim  
270,000,000 

  

Tiền khoán phòng nghỉ ( 8 ngày* 

350.000 đ/người/ngày) 

8 ngày x 5 người x 

350,00đ/ngày/người x 12 phim  
168,000,000 

  

Tiền công tác phí (9 ngày * 200.000 

đ/người/ngày) 

9 ngày x 5 người x 

200,000đ/người/ngày x 12 phim 
108,000,000 

1.6 Chi phí quản lý chung (CPC)   102,000,000 
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Phân bổ chi phí quản lý chung 

(lương nhân viên VP, điện, nước, 

điện thoại...) 

3,500,000đ/phim x 12 phim 42,000,000 

  
Phân bổ KHTSCĐ dùng chung 5,000,000đ/phim x 12 phim  60,000,000 

2 Chi phí  phát sóng  sản phẩm 

truyền hình TW (3 lần/phim) 

12 phim x 3 lần/phim x 8,000,000 

đồng/lần 
288,000,000 

II 
Chi phí sản xuất chương trình 

phát thanh  
  400,125,000 

1 Chuyên đề chính luận  thời lượng 

khoảng 20phút 
  131,250,000 

1.1 Chi phí trực tiếp ( chi phí nhân 

công) 
    

  
Chi trả nhuận bút cho các chức 

danh 

20 chuyên mục x 37.5 đ.vị nhuận 

bút/ chuyên mục x 139,000đ/ đ.vị 

nhuận bút 

104,250,000 

1.2 Chi phí trực tiếp ( chi phí thiết bị)     

  Chi phí thiết bị trực tiếp 
550.000 đ/chương trình x 20 

chương trình 
11,000,000 

  
Cước thông tin liên lạc, văn phòng 

phẩm, chi phí văn phòng …. 

800.000 đ/chương trình x 20 

chương trình 
16,000,000 

2 Tiểu phẩm truyền thanh 15 phút 
15 chương trình x 7,920,000 

đồng/chương trình  
118,800,000 

2.1 
Chi phí trực tiếp (chi phí nhân 

công) 
    

  
Chi trả nhuận bút cho các chức 

danh 

15 chương trình x 30 đ.vị nhuận 

bút/ chuyên mục x 139,000đ/ đ.vị 

nhuận bút 

62,550,000 

  
Thù lao chi trả cho nhân vật là diễn 

viên thể hiện tác phẩm 

15 chương trình x 3 diễn viễn x 

800.000 đ/diễn viên 
36,000,000 

2.2 Chi phí trực tiếp (chi phí thiết bị)     

  Chi phí thiết bị trực tiếp 
550.000 đ/chương trình x 15 

chương trình 
8,250,000 

  
Cước thông tin liên lạc, văn phòng 

phẩm, chi phí văn phòng … 

800.000 đ/chương trình x15 

chương trình 
12,000,000 

3 Câu chuyện truyền thanh 20 phút   150,075,000 
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3.1 
Chi phí trực tiếp (chi phí nhân 

công) 
    

  
Chi trả nhuận bút cho các chức 

danh 

15 chương trình x 45 đ.vị nhuận 

bút/ chuyên mục x 139,000đ/ đ.vị 

nhuận bút 

93,825,000 

  
Thù lao chi trả cho nhân vật là diễn 

viên thể hiện tác phẩm 

15 chương trình x 3 diễn viễn x 

800.000 đ/diễn viên 
36,000,000 

3.2 Chi phí trực tiếp (chi phí thiết bị)     

  Chi phí thiết bị trực tiếp 
550.000 đ/chương trình x 15 

chương trình 
8,250,000 

  Cước thông tin liên lạc, văn phòng 

phẩm, chi phí văn phòng… 

800.000 đ/chương trình x15 

chương trình 
12,000,000 

    Tổng (I+II) 
     

1,813,421,364  

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT. 
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