
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 666 /PTTH Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2014 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NĂM 2015 

(Làm phim, Đưa tin, Tuyên truyền, Tiếp sóng,…) 

1. Thực hiện phim:   

1.1 Tự giới thiệu:  

- Thời lượng từ 3 đến 5 phút:      6.000.000đ/phút  

- Thời lượng trên 5 phút:                4.000.000đ/phút  

(Nếu địa điểm ghi hình ngoài tỉnh, tính thêm chi phí phương tiện đi lại) 

1.2 Đưa tin (khai trương, khánh thành, hội nghị, …) trong chương trình Thời sự 

THVL: 

- Doanh nghiệp trong tỉnh:         2.000.000đ/phút 

- Doanh nghiệp ngoài tỉnh:      3.000.000đ/phút 

(Nếu địa điểm ghi hình ngoài tỉnh, tính thêm chi phí phương tiện đi lại) 

2. Chi phí phát sóng:  

2.1 Đưa tin trong thời sự THVL:  

- Doanh nghiệp trong tỉnh:          6.000.000đ/phút 

- Doanh nghiệp ngoài tỉnh:      12.000.000đ/phút 

Việc sắp xếp giờ phát sóng và nội dung được phát sóng trong chương trình 

Thời sự THVL phải có ý kiến của Ban Giám đốc. 

2.2 Các giờ khác áp: dụng theo đơn giá phát sóng Tự giới thiệu. 

3. Hợp đồng tuyên truyền của tỉnh: Đài hỗ trợ một phần chi phí thực hiện phim và 

không thu phí phát sóng. 

4. Hợp đồng tiếp sóng chương trình (kênh THVL2): 

Chi phí tiếp sóng: 35.000.000đ/chương trình. Nếu phát sóng TVC quảng cáo trong 

chương trình thì tính thêm chi phí theo đơn giá quảng cáo tại thời điểm phát sóng (được 

giảm giá 25%). 

5. Các dịch vụ khác: tùy theo yêu cầu của khách hàng và độ khó của công việc mà thỏa 

thuận giá cả chi phí thực hiện. 

Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.  

Quy định trên được áp dụng từ ngày 01/01/2015.     

 
GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

Lê Quang Nguyên 

 


