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�Y BAN NHÂN DÂN  
T�NH NAM ��NH 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p - T� do - H�nh phúc  

S�: 12/2022/Q�-UBND Nam ��nh, ngày  29  tháng 4 n�m 2022 

 
 

QUY�T ��NH 
Ban hành ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng trình 

phát thanh, truy�n hình trên ��a bàn t�nh Nam ��nh 
 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 

C�n c� Lu�t Ngân sách nhà n��c ngày 25 tháng 6 n�m 2015; 

C�n c� Lu�t Báo chí ngày 05 tháng 4 n�m 2016; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 60/2021/N�-CP ngày 21/6/2021 c�a Chính ph� v� 
c� ch� t� ch� tài chính c�a ��n v� s� nghi�p công l�p; 

C�n c� Thông t� s� 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 c�a B� Thông tin 
và Truy�n thông v� vi�c ban hành ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t 
ch��ng trình truy�n hình; 

C�n c� Thông t� s� 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 c�a B� Thông tin 
và Truy�n thông v� vi�c ban hành ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t 
ch��ng trình phát thanh; 

Theo �� ngh� c�a Giám ��c S� Thông tin và Truy�n thông t�i T� trình s�                  
25/TTr-STTTT ngày 15/3/2022 v� vi�c ban hành ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� 
s�n xu�t ch��ng trình phát thanh, truy�n hình trên ��a bàn t�nh Nam ��nh và ý 
ki�n c�a S� T� pháp t�i Báo cáo th�m ��nh s� 201/BC-STP ngày 01/3/2022. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Ph�m vi �i�u ch�nh, ��i t��ng áp d�ng 

1. Ph�m vi �i�u ch�nh 

��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng trình phát thanh, truy�n 
hình trên ��a bàn t�nh Nam ��nh ban hành kèm theo Quy�t ��nh quy ��nh các 
m�c hao phí t�i �a tr�c ti�p trong s�n xu�t ch��ng trình phát thanh, truy�n hình, 
bao g�m: Hao phí v� nhân công (ch�a bao g�m hao phí v� di chuy�n ngoài 
ph�m vi ��a bàn t�nh mà c� quan s�n xu�t ch��ng trình phát thanh, truy�n hình 
�óng tr� s�); hao phí v� máy móc thi�t b� (bao g�m máy móc, thi�t b� dùng 
chung); hao phí v� v�t li�u s� d�ng trong s�n xu�t ch��ng trình phát thanh, 
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truy�n hình, ��m b�o ch��ng trình �� �i�u ki�n phát sóng ho�c ��ng t�i lên 
m�ng Internet theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� báo chí. 

2. ��i t��ng áp d�ng 

 a) Các c� quan, t� ch�c s� d�ng ngân sách nhà n��c �� s�n xu�t ch��ng 
trình phát thanh, truy�n hình. 

 b) Các c� quan báo chí ���c c�p phép ho�t ��ng phát thanh, truy�n hình s� 
d�ng ngân sách nhà n��c �� s�n xu�t ch��ng trình phát thanh, truy�n hình. 

 c) Các c� quan, t� ch�c khác có liên quan ��n s�n xu�t ch��ng trình phát 
thanh, truy�n hình s� d�ng ngân sách nhà n��c. 

 d) Trung tâm V�n hóa, Thông tin và Th� thao các huy�n, thành ph� s� d�ng 
ngân sách nhà n��c �� s�n xu�t ch��ng trình phát thanh, truy�n hình.  

3. Khuy�n khích c� quan, t� ch�c không s� d�ng ngân sách nhà n��c �� 
s�n xu�t các ch��ng trình phát thanh, truy�n hình áp d�ng ��nh m�c kinh t� - k� 
thu�t v� s�n xu�t ch��ng trình phát thanh, truy�n hình ban hành kèm theo Quy�t 
��nh này. 

�i�u 2. ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng trình phát thanh 

1. Các c� quan báo chí ���c c�p phép ho�t ��ng phát thanh áp d�ng 
100% ��nh m�c thành ph�n hao phí nhân công, hao phí v�t li�u s� d�ng và 90% 
thành ph�n hao phí máy s� d�ng c�a ��nh m�c kinh t� - k� thu�t ban hành kèm 
theo Thông t� s� 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 c�a B� Thông tin và 
Truy�n thông v� vi�c ban hành ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng 
trình phát thanh. 

2. Trung tâm V�n hóa, Thông tin và Th� thao các huy�n, thành ph� áp d�ng 
70% ��nh m�c quy ��nh t�i Thông t� s� 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 c�a 
B� Thông tin và Truy�n thông v� vi�c ban hành ��nh m�c kinh t� k� thu�t v� 
s�n xu�t ch��ng trình phát thanh. 

3. Danh m�c ch��ng trình và mã hi�u ch��ng trình phát thanh theo ph� 
l�c ban hành kèm theo Quy�t ��nh này, ���c tham chi�u và áp d�ng theo Thông 
t� s� 09/2020/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 c�a B� Thông tin và Truy�n thông v� 
vi�c ban hành ��nh m�c kinh t� k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng trình phát thanh. 

�i�u 3. ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng trình truy�n hình 

1. Các c� quan báo chí ���c c�p phép ho�t ��ng truy�n hình áp d�ng 
100% ��nh m�c thành ph�n hao phí nhân công, hao phí v�t li�u s� d�ng và 90% 
thành ph�n hao phí máy s� d�ng c�a ��nh m�c kinh t� - k� thu�t ban hành kèm 
theo Thông t� s� 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 c�a B� Thông tin và 
Truy�n thông v� vi�c ban hành ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng 
trình truy�n hình c�a B� Thông tin và Truy�n thông. 

2. Trung tâm V�n hóa, Thông tin và Th� thao các huy�n, thành ph� áp d�ng 
70% ��nh m�c quy ��nh t�i Thông t� s� 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 c�a 
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B� Thông tin và Truy�n thông v� vi�c ban hành ��nh m�c s�n xu�t ch��ng trình 
truy�n hình. 

3. Danh m�c ch��ng trình và mã hi�u ch��ng trình truy�n hình theo ph� 
l�c ban hành kèm theo Quy�t ��nh này, ���c tham chi�u và áp d�ng theo Thông 
t� s� 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 c�a B� Thông tin và Truy�n thông v� 
vi�c ban hành ��nh m�c kinh t� - k� thu�t v� s�n xu�t ch��ng trình truy�n hình. 

�i�u 4. Hi�u l�c thi hành 

Quy�t ��nh này có hi�u l�c t� ngày 10 tháng 5 n�m 2022. 

�i�u 5. Trách nhi�m thi hành 

Chánh V�n phòng �y ban nhân dân t�nh; Giám ��c các S�: Thông tin và 
truy�n thông, Tài chính; Giám ��c �ài Phát thanh và Truy�n hình t�nh; Ch� t�ch 
UBND các huy�n, thành ph� và các t� ch�c, cá nhân khác có liên quan ch�u 
trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

  N�i nh�n: 
- V�n phòng Chính ph�; 
- B� Thông tin và Truy�n thông; 
- B� T� pháp (C�c KTVBQPPL); 
- Th��ng tr�c T�nh �y; 
- Th��ng tr�c H�ND t�nh; 
- �oàn ��i bi�u Qu�c h�i t�nh; 
- �y ban MTTQ Vi�t Nam t�nh; 
- Ch� t�ch, các PCT UBND t�nh; 
- Nh� �i�u 5; 
- C�ng TT�T t�nh; Công báo t�nh; 
- L�u: VP1, VP6, VP7. 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN  
KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH  

 

 

 

 

Tr�n Lê �oài 
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Ph� l�c 

DANH M�C CH��NG TRÌNH PHÁT THANH, TRUY�N HÌNH  
ÁP D�NG ��NH M�C KINH T� - K� THU�T TRÊN ��A BÀN 

 T�NH NAM ��NH 

(Kèm theo Quy�t ��nh s� 12/2022/Q�-UBND ngày  29  tháng 4 n�m 2022               
c�a �y ban nhân dân t�nh Nam ��nh) 

 

STT Tên ch��ng trình Mã hi�u  

A CH��NG TRÌNH PHÁT THANH 
I B�N TIN TH�I S� 13.01.00.00.00 

1 B�n tin th�i s� tr�c ti�p 13.01.00.01.00 

1.1 B�n tin th�i s� tr�c ti�p (th�i l��ng 5 phút) 13.01.00.01.01 

1.2 B�n tin th�i s� tr�c ti�p (th�i l��ng 10 phút) 13.01.00.01.02 

1.3 B�n tin th�i s� tr�c ti�p (th�i l��ng 15 phút) 13.01.00.01.03 

2 B�n tin th�i s� ghi âm phát sau 13.01.00.02.00 
2.1 B�n tin th�i s� ghi âm phát sau (th�i l��ng 5 phút) 13.01.00.02.01 
2.2 B�n tin th�i s� ghi âm phát sau (th�i l��ng 10 phút) 13.01.00.02.02 
2.3 B�n tin th�i s� ghi âm phát sau (th�i l��ng 15 phút) 13.01.00.02.03 
II B�N TIN CHUYÊN �� GHI ÂM PHÁT SAU 13.02.00.00.00 

1 
B�n tin chuyên �� ghi âm phát sau (th�i l��ng 5 
phút) 

13.02.00.00.01 

2 
B�n tin chuyên �� ghi âm phát sau (th�i l��ng 10 
phút) 

13.02.00.00.02 

3 
B�n tin chuyên �� ghi âm phát sau (th�i l��ng 15 
phút) 

13.02.00.00.03 

III CH��NG TRÌNH TH�I S� T�NG H�P 13.04.00.00.00 
1 Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p tr�c ti�p 13.04.00.01.00 

1.1 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p tr�c ti�p (th�i l��ng 
30 phút) 

13.04.00.01.01 

1.2 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p tr�c ti�p (th�i l��ng 
45 phút) 

13.04.00.01.02 

2 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p ghi âm phát sau 
(th�i l��ng 30 phút) 

13.04.00.02.01 

IV CH��NG TRÌNH TI�NG N��C NGOÀI 13.05.00.00.00 
1 B�n tin th�i s� ti�ng n��c ngoài tr�c ti�p 13.05.01.01.00 

1.1 
B�n tin th�i s� ti�ng n��c ngoài tr�c ti�p (th�i l��ng 
5 phút) 

13.05.01.01.01 

1.2 
B�n tin th�i s� ti�ng n��c ngoài tr�c ti�p (th�i l��ng 
10 phút) 

13.05.01.01.02 

1.3 
B�n tin th�i s� ti�ng n��c ngoài tr�c ti�p (th�i l��ng 
15 phút) 

13.05.01.01.03 
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STT Tên ch��ng trình Mã hi�u  

2 B�n tin th�i s� ti�ng n��c ngoài ghi âm phát sau 13.05.01.02.00 

2.1 
B�n tin th�i s� ti�ng n��c ngoài ghi âm phát sau 
(th�i l��ng 5 phút) 

13.05.01.02.01 

2.2 
B�n tin th�i s� ti�ng n��c ngoài ghi âm phát sau 
(th�i l��ng 10 phút) 

13.05.01.02.02 

2.3 
B�n tin th�i s� ti�ng n��c ngoài ghi âm phát sau(th�i 
l��ng 15 phút) 

13.05.01.02.03 

V B�N TIN CHUYÊN �� TI�NG N��C NGOÀI   13.05.02.00.00 

1 
B�n tin chuyên �� ti�ng n��c ngoài (th�i l��ng 5 
phút) 

13.05.02.00.01  

VI 
CH��NG TRÌNH TH�I S� T�NG H�P 
TI�NG N��C NGOÀI GHI ÂM PHÁT SAU 

13.05.03.00.00 

1 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p ti�ng n��c ngoài ghi 
âm phát sau (th�i l��ng 30 phút) 

13.05.03.00.01  

VII B�N TIN TH�I TI�T 13.06.00.00.00 
1 B�n tin th�i ti�t (th�i l��ng 5 phút) 13.06.00.00.01 

VIII CH��NG TRÌNH T� V�N 13.07.00.00.00 

1 
Ch��ng trình t� v�n tr�c ti�p (th�i l��ng 30 
phút) 

13.07.00.00.01 

2 Ch��ng trình t� v�n phát sau 07.00.02.00 
2.1 Ch��ng trình t� v�n phát sau (th�i l��ng 15 phút) 07.00.02.01 
2.2 Ch��ng trình t� v�n phát sau (th�i l��ng 30 phút) 13.07.00.02.02 
IX CH��NG TRÌNH T�A �ÀM 13.08.00.00.00 
1 Ch��ng trình t�a �àm tr�c ti�p 13.08.00.01.00 

1.1 Ch��ng trình t�a �àm tr�c ti�p (th�i l��ng 30 phút) 13.08.00.01.01 
1.2 Ch��ng trình t�a �àm tr�c ti�p (th�i l��ng 45 phút) 13.08.00.01.02 
1.3 Ch��ng trình t�a �àm tr�c ti�p (th�i l��ng 60 phút) 13.08.00.01.03 
2 Ch��ng trình t�a �àm ghi âm phát sau 13.08.00.02.00 

2.1 
Ch��ng trình t�a �àm ghi âm phát sau (th�i l��ng 30 
phút) 

13.08.00.02.01 

2.2 
Ch��ng trình t�a �àm ghi âm phát sau (th�i l��ng 45 
phút) 

13.08.00.02.02 

X CH��NG TRÌNH T�P CHÍ 13.09.00.00.00 
1 Ch��ng trình t�p chí (th�i l��ng 10 phút) 13.09.00.02.01 
2 Ch��ng trình t�p chí (th�i l��ng 15 phút) 13.09.00.02.02 
3 Ch��ng trình t�p chí (th�i l��ng 20 phút) 13.09.00.02.03 
4 Ch��ng trình t�p chí (th�i l��ng 30 phút) 13.09.00.02.04 

XI CH��NG TRÌNH �I�M BÁO 10.00.00.00 
1 Ch��ng trình �i�m báo trong n��c tr�c ti�p 10.00.01.00 

1.1 
Ch��ng trình �i�m báo trong n��c tr�c ti�p (th�i 
l��ng 5 phút) 

13.10.00.01.01 

1.2 Ch��ng trình �i�m báo trong n��c tr�c ti�p (th�i 13.10.00.01.02 
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STT Tên ch��ng trình Mã hi�u  

l��ng 10 phút) 

2 
Ch��ng trình �i�m báo trong n��c phát sau (th�i 
l��ng 5 phút) 

13.10.00.02.01 

XII PHÓNG S� 13.11.00.00.00 
1 Phóng s� chính lu�n 13.11.01.00.00 

1.1 Phóng s� chính lu�n (th�i l��ng 5 phút) 13.11.01.00.01 
1.2 Phóng s� chính lu�n (th�i l��ng 10 phút) 11.01.00.02 
2 Phóng s� chân dung 13.11.02.00.00 

2.1 Phóng s� chân dung (th�i l��ng 5 phút) 13.11.02.00.01 
2.2 Phóng s� chân dung (th�i l��ng 10 phút) 13.11.02.00.02 
3 Phóng s� �i�u tra 13.11.03.00.00 

3.1 Phóng s� �i�u tra (th�i l��ng 5 phút) 13.11.03.00.01 
3.2 Phóng s� �i�u tra (th�i l��ng 10 phút) 13.11.03.00.02 

XIII 
CH��NG TRÌNH T��NG THU�T TR�C 
TI�P TRÊN SÓNG PHÁT THANH 

13.12.00.00.00 

1 
Ch��ng trình t��ng thu�t tr�c ti�p trên sóng phát 
thanh (th�i l��ng 90 phút) 

13.12.00.00.01 

2 
Ch��ng trình t��ng thu�t tr�c ti�p trên sóng phát 
thanh (th�i l��ng 120 phút) 

13.12.00.00.02 

3 
Ch��ng trình t��ng thu�t tr�c ti�p trên sóng phát 
thanh (th�i l��ng 180 phút) 

13.12.00.00.03 

XIV CH��NG TRÌNH GIAO L�U 13.13.00.00.00 
1 Ch��ng trình giao l�u tr�c ti�p 13.13.00.01.00 

1.1 Ch��ng trình giao l�u tr�c ti�p (th�i l��ng 30 phút) 13.13.00.01.01 
1.2 Ch��ng trình giao l�u tr�c ti�p (th�i l��ng 45 phút) 13.13.00.01.02 
1.3 Ch��ng trình giao l�u tr�c ti�p (th�i l��ng 55 phút) 13.13.00.01.03 
2 Ch��ng trình giao l�u ghi âm phát sau 13.13.00.02.00 

2.1 
Ch��ng trình giao l�u ghi âm phát sau (th�i l��ng 
30 phút) 

13.13.00.02.01 

2.2 
Ch��ng trình giao l�u ghi âm phát sau (th�i l��ng 
45 phút) 

13.00.02.02 

2.3 
Ch��ng trình giao l�u ghi âm phát sau (th�i l��ng 
55 phút) 

13.13.00.02.03 

XV CH��NG TRÌNH BÌNH LU�N 13.14.00.00.00 
1 Ch��ng trình bình lu�n (th�i l��ng 5 phút) 13.14.00.00.01 
2 Ch��ng trình bình lu�n (th�i l��ng 10 phút) 13.14.00.00.02 

XVI CH��NG TRÌNH XÃ LU�N 13.15.00.00.00 
1 Ch��ng trình xã lu�n (th�i l��ng 5 phút) 13.15.00.00.01 
2 Ch��ng trình xã lu�n (th�i l��ng 10 phút) 13.15.00.00.02 

XVII TI�U PH�M 13.16.00.00.00 
1 Ti�u ph�m (th�i l��ng 5 phút) 13.16.00.00.01 
2 Ti�u ph�m (th�i l��ng 10 phút) 13.16.00.00.02 
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STT Tên ch��ng trình Mã hi�u  

3 Ti�u ph�m (th�i l��ng 15 phút) 13.16.00.00.03 
XVIII GAME SHOW 13.17.00.00.00 

1 Game show phát tr�c ti�p (th�i l��ng 55 phút) 13.17.00.10.01 
2 Game show phát sau (th�i l��ng 55 phút) 13.17.00.20.01 

XIX BIÊN T�P K�CH TRUY�N THANH 13.18.00.00.00 
1 Biên t�p k�ch truy�n thanh (th�i l��ng 15 phút) 13.18.00.00.01 
2 Biên t�p k�ch truy�n thanh (th�i l��ng 30 phút) 13.18.00.00.02 
3 Biên t�p k�ch truy�n thanh (th�i l��ng 60 phút) 13.18.00.00.03 
4 Biên t�p k�ch truy�n thanh (th�i l��ng 90 phút) 13.18.00.00.04 

XX BIÊN T�P CA K�CH 13.19.00.00.00 
1 Biên t�p ca k�ch (th�i l��ng 90 phút) 13.19.00.00.01 

XXI THU TÁC PH�M M�I 13.20.00.00.00 
1 Thu truy�n (th�i l��ng 10 phút) 13.20.10.00.01 
2 Thu th�, thu nh�c (th�i l��ng 5 phút) 13.20.20.00.01 

XXII ��C TRUY�N 13.21.00.00.00 
1 ��c truy�n (th�i l��ng 15 phút) 13.21.00.00.01 
2 ��c truy�n (th�i l��ng 20 phút) 13.21.00.00.02 
3 ��c truy�n (th�i l��ng 30 phút) 13.21.00.00.03 

XXIII PHÁT THANH V�N H�C 13.22.00.00.00 

1 
Ch��ng trình phát thanh v�n h�c (th�i l��ng 15 
phút) 

13.22.00.00.01 

2 
Ch��ng trình phát thanh v�n h�c (th�i l��ng 30 
phút) 

13.22.00.00.02 

XXIV BÌNH TRUY�N 13.23.00.00.00 
1 Bình truy�n (th�i l��ng 30 phút) 23.00.00.01 

XXV TR� L�I THÍNH GI� GHI ÂM PHÁT SAU 13.24.00.00.00 
1 Tr� l�i thính gi� d�ng �i�u tra 13.24.10.00.00 

1.1 Tr� l�i thính gi� d�ng �i�u tra (th�i l��ng 10 phút) 13.24.10.00.01 
1.2 Tr� l�i thính gi� d�ng �i�u tra (th�i l��ng 15 phút) 13.24.10.00.02 
1.3 Tr� l�i thính gi� d�ng �i�u tra (th�i l��ng 30 phút) 13.24.10.00.03 
2 Tr� l�i thính gi� d�ng không �i�u tra 13.24.20.00.00 

2.1 
Tr� l�i thính gi� d�ng không �i�u tra (th�i l��ng 10 
phút) 

13.24.20.00.01 

2.2 
Tr� l�i thính gi� d�ng không �i�u tra (th�i l��ng 30 
phút) 

13.24.20.00.02 

XXVI PH� BI�N KI�N TH�C 13.25.00.00.00 
1 Ch��ng trình d�y Ti�ng Vi�t (th�i l��ng 15 phút) 13.25.10.00.01 

2 
Ch��ng trình d�y ti�ng n��c ngoài (th�i l��ng 15 
phút) 

13.25.20.00.01 

3 Ch��ng trình d�y h�c hát 13.25.30.00.00 
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3.1 Ch��ng trình d�y h�c hát (th�i l��ng 15 phút) 
13.25.30.00.01 

3.2 Ch��ng trình d�y h�c hát (th�i l��ng 30 phút) 
13.25.30.00.02 

4 
Ch��ng trình d�y h�c chuyên ngành (th�i l��ng 
15 phút) 

13.25.40.00.01 

XXVII BIÊN T�P B� NH�C HI�U, NH�C C�T 
CH��NG TRÌNH 

13.26.00.00.00 

XXVIII SHOW PHÁT THANH 13.27.00.00.00 
1 Show phát thanh tr�c ti�p 13.27.00.01.00 

1.1 Show phát thanh tr�c ti�p (th�i l��ng 30 phút) 13.27.00.01.01 
1.2 Show phát thanh tr�c ti�p (th�i l��ng 60 phút) 13.27.00.01.02 
1.3 Show phát thanh tr�c ti�p (th�i l��ng 115 phút) 13.27.00.01.03 
2 Show phát thanh phát sau (th�i l��ng 30 phút) 13.27.00.02.00 
B CH��NG TRÌNH TRUY�N HÌNH 
I B�N TIN TRUY�N HÌNH 01.03.01.00.00 
1 B�n tin truy�n hình ng�n (th�i l��ng 5 phút) 01.03.01.10.10 
2 B�n tin truy�n hình trong n��c 01.03.01.20.00 

2.1 B�n tin truy�n hình trong n��c phát tr�c ti�p 01.03.01.21.00 

2.1.1 
B�n tin truy�n hình trong n��c phát tr�c ti�p (th�i 
l��ng 10 phút) 

01.03.01.21.10 

2.1.2 
B�n tin truy�n hình trong n��c phát tr�c ti�p (th�i 
l��ng 15 phút) 

01.03.01.21.20 

2.1.3 
B�n tin truy�n hình trong n��c tr�c phát ti�p (th�i 
l��ng 20 phút) 

01.03.01.21.30 

2.1.4 
B�n tin truy�n hình trong n��c phát tr�c ti�p (th�i 
l��ng 30 phút) 

01.03.01.21.40 

2.2 B�n tin truy�n hình trong n��c ghi hình phát sau 01.03.01.22.00 

2.2.1 
B�n tin truy�n hình trong n��c ghi hình phát sau 
(th�i l��ng 10 phút) 

01.03.01.22.10 

2.2.2 
B�n tin truy�n hình trong n��c ghi hình phát sau 
(th�i l��ng 15 phút) 

01.03.01.22.20 

2.2.3 
B�n tin truy�n hình trong n��c ghi hình phát sau 
(th�i l��ng 20 phút) 

01.03.01.22.30 

2.2.4 
B�n tin truy�n hình trong n��c ghi hình phát sau 
(th�i l��ng 30 phút) 

01.03.01.22.40 

2.3 B�n tin truy�n hình chuyên �� 01.03.01.40.00 
2.3.1 B�n tin truy�n hình chuyên �� (th�i l��ng 5 phút) 01.03.01.40.10 
2.3.2 B�n tin truy�n hình chuyên �� (th�i l��ng 15 phút)  01.03.01.40.20 
2.4 B�n tin truy�n hình qu�c t� biên d�ch 01.03.01.50.00 

2.4.1 B�n tin truy�n hình qu�c t� biên d�ch (th�i l��ng 10 01.03.01.50.10 
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phút) 

2.5.2 
B�n tin truy�n hình qu�c t� biên d�ch (th�i l��ng 15 
phút) 

01.03.01.50.20 

2.4.3 
B�n tin truy�n hình qu�c t� biên d�ch (th�i l��ng 20 
phút) 

01.03.01.50.30 

2.5 
B�n tin truy�n hình biên d�ch sang ti�ng n��c 
ngoài 

01.03.01.60.00 

2.5.1 
B�n tin truy�n hình biên d�ch sang ti�ng n��c ngoài 
(th�i l��ng 15 phút) 

01.03.01.60.10 

2.5.2 
B�n tin truy�n hình biên d�ch sang ti�ng n��c ngoài 
(th�i l��ng 30 phút) 

01.03.01.60.20 

2.6 B�n tin truy�n hình th�i ti�t (th�i l��ng 5 phút) 01.03.01.70.10 
2.7 B�n tin truy�n hình ch�y ch� (th�i l��ng 15 phút) 01.03.01.80.00 
II CH��NG TRÌNH TH�I S� T�NG H�P 01.03.02.00.00 
1 Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p phát tr�c ti�p 01.03.02.01.00 

1.1 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p phát tr�c ti�p (th�i 
l��ng 10 phút) 

01.03.02.01.10 

1.2 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p phát tr�c ti�p (th�i 
l��ng 15 phút) 

01.03.02.01.20 

1.3 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p phát tr�c ti�p (th�i 
l��ng 20 phút) 

01.03.02.01.30 

1.4 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p phát tr�c ti�p (th�i 
l��ng 30 phút) 

01.03.02.01.40 

1.5 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p phát tr�c ti�p (th�i 
l��ng 45 phút) 

01.03.02.01.50 

2 Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p ghi hình phát sau 01.03.02.02.00 

2.1 
Ch��ng trình th�i s� t�ng h�p ghi hình phát sau 
(th�i l��ng 10 phút) 

01.03.02.02.10 

2.2 
Th�i s� t�ng h�p ghi hình phát sau (th�i l��ng 15 
phút) 

01.03.02.02.20 

2.3 
Th�i s� t�ng h�p ghi hình phát sau (th�i l��ng 20 
phút) 

01.03.02.02.30 

2.4 
Th�i s� t�ng h�p ghi hình phát sau (th�i l��ng 30 
phút) 

01.03.02.02.40 

III PHÓNG S� 01.03.03.00.00 
1 Phóng s� chính lu�n 01.03.03.10.00 

1.1 Phóng s� chính lu�n (th�i l��ng 5 phút) 01.03.03.10.10 
1.2 Phóng s� chính lu�n (th�i l��ng 10 phút) 01.03.03.10.20 
1.3 Phóng s� chính lu�n (th�i l��ng 15 phút) 01.03.03.10.30 
1.4 Phóng s� chính lu�n (th�i l��ng 20 phút) 01.03.03.10.40 
2 Phóng s� �i�u tra 01.03.03.20.00 

2.1 Phóng s� �i�u tra (th�i l��ng 5 phút) 01.03.03.20.10 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 07+08/Ngày 04-5-2022 81

7 

 

STT Tên ch��ng trình Mã hi�u  

2.2 Phóng s� �i�u tra (th�i l��ng 10 phút) 01.03.03.20.20 
2.3 Phóng s� �i�u tra (th�i l��ng 15 phút) 01.03.03.20.30 
3 Phóng s� ��ng hành 01.03.03.30.00 

3.1 Phóng s� ��ng hành (th�i l��ng 15 phút) 01.03.03.30.10 
3.2 Phóng s� ��ng hành (th�i l��ng 25 phút) 01.03.03.30.20 
4 Phóng s� chân dung 01.03.03.40.00 

4.1 Phóng s� chân dung (th�i l��ng 5 phút) 01.03.03.40.10 
4.2 Phóng s� chân dung (th�i l��ng 15 phút) 01.03.03.40.20 
4.3 Phóng s� chân dung (th�i l��ng 20 phút) 01.03.03.40.30 
5 Phóng s� tài li�u 01.03.03.05.00 

5.1 Phóng s� tài li�u (th�i l��ng 5 phút) 01.03.03.50.10 
5.2 Phóng s� tài li�u (th�i l��ng 15 phút) 01.03.03.50.20 
IV KÝ S� 01.03.04.00.00 
1 Ký s� (th�i l��ng 15 phút) 01.03.04.00.10 
2 Ký s� (th�i l��ng 20 phút) 01.03.04.00.20 
3 Ký s� (th�i l��ng 30 phút) 01.03.04.00.30 
V PHIM TÀI LI�U 01.03.05.00.00 
1 Phim tài li�u - s�n xu�t 01.03.05.10.00 

1.1 Phim tài li�u - s�n xu�t (th�i l��ng 10 phút) 01.03.05.10.10 
1.2 Phim tài li�u - s�n xu�t (th�i l��ng 20 phút) 01.03.05.10.20 
1.3 Phim tài li�u - s�n xu�t (th�i l��ng 30 phút) 01.03.05.10.30 
1.4 Phim tài li�u - s�n xu�t (th�i l��ng 45 phút) 01.03.05.10.40 
2 Phim tài li�u - biên d�ch 01.03.05.20.00 

2.1 Phim tài li�u - biên d�ch (th�i l��ng 20 phút) 01.03.05.20.10 
2.2 Phim tài li�u - biên d�ch (th�i l��ng 60 phút) 01.03.05.20.20 
VI T�P CHÍ 01.03.06.00.00 

1 T�p chí (th�i l��ng 15 phút) 01.03.06.00.10 

2 T�p chí (th�i l��ng 20 phút) 01.03.06.00.20 

3 T�p chí (th�i l��ng 30 phút) 01.03.06.00.30 

VII T�A �ÀM 01.03.07.00.00 
1 T�a �àm tr��ng quay tr�c ti�p 01.03.07.11.00 

1.1 T�a �àm tr��ng quay tr�c ti�p (th�i l��ng 15 phút) 01.03.07.11.10 
1.2 T�a �àm tr��ng quay tr�c ti�p (th�i l��ng 30 phút) 01.03.07.11.20 
1.3 T�a �àm tr��ng quay tr�c ti�p (th�i l��ng 45 phút) 01.03.07.11.30 
2 T�a �àm tr��ng quay ghi hình phát sau 01.03.07.12.00 

2.1 
T�a �àm tr��ng quay ghi hình phát sau (th�i l��ng 
15 phút) 

01.03.07.12.10 

2.2 
T�a �àm tr��ng quay ghi hình phát sau (th�i l��ng 
20 phút) 

01.03.07.12.20 

2.3 
T�a �àm tr��ng quay ghi hình phát sau (th�i l��ng 
30 phút) 

01.03.07.12.30 
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2.4 
T�a �àm tr��ng quay ghi hình phát sau (th�i l��ng 
40 phút) 

01.03.07.12.40 

3 T�a �àm ngo�i c�nh ghi hình phát sau 01.03.07.22.00 

3.1 
T�a �àm ngo�i c�nh ghi hình phát sau (th�i l��ng 
15 phút) 

01.03.07.22.10 

3.2 
T�a �àm ngo�i c�nh ghi hình phát sau (th�i l��ng 
20 phút) 

01.03.07.22.20 

3.3 
T�a �àm ngo�i c�nh ghi hình phát sau (th�i l��ng 
30 phút) 

01.03.07.22.30 

VIII GIAO L�U 01.03.08.00.00 
1 Giao l�u tr��ng quay tr�c ti�p (th�i l��ng 30 phút) 01.03.08.11.10 

2 
Giao l�u tr��ng quay ghi hình phát sau (th�i l��ng 
30 phút) 

01.03.08.12.10 

3 Giao l�u ngo�i c�nh tr�c ti�p (th�i l��ng 30 phút) 01.03.08.21.10 

4 
Giao l�u ngo�i c�nh ghi hình phát sau (th�i l��ng 30 
phút) 

01.03.08.22.10 

5 
Giao l�u tr��ng quay tr�c ti�p có ch��ng trình bi�u 
di�n ngh� thu�t (th�i l��ng 90 phút) 

01.03.08.30.20 

IX T� V�N QUA TRUY�N HÌNH 01.03.09.00.00 

1 T� v�n qua truy�n hình (th�i l��ng 30 phút) 01.03.09.00.10 

X T��NG THU�T TR�C TI�P 01.03.10.01.00 
1 T��ng thu�t tr�c ti�p (th�i l��ng 45 phút) 01.03.10.01.10 
2 T��ng thu�t tr�c ti�p (th�i l��ng 60 phút) 01.03.10.01.20 
3 T��ng thu�t tr�c ti�p (th�i l��ng 90 phút) 01.03.10.01.30 
4 T��ng thu�t tr�c ti�p (th�i l��ng 120 phút) 01.03.10.01.40 
5 T��ng thu�t tr�c ti�p (th�i l��ng 150 phút) 01.03.10.01.50 
6 T��ng thu�t tr�c ti�p (th�i l��ng 180 phút) 01.03.10.01.60 

XI HÌNH HI�U, TRAILER 01.03.11.00.00 
1 Trailer c� ��ng 01.03.11.10.00 

1.1 Trailer c� ��ng (th�i l��ng 1 phút) 01.03.11.10.10 
1.2 Trailer c� ��ng (th�i l��ng 1phút 30 giây) 01.03.11.10.20 
1.3 Trailer c� ��ng (th�i l��ng 2 phút 20 giây) 01.03.11.10.30 
2 Trailer gi�i thi�u 01.03.11.20.00 
3 Hình hi�u kênh 01.03.11.30.00 
4 B� hình hi�u ch��ng trình 01.03.11.40.00 
5 Hình hi�u qu�ng cáo 01.03.11.50.00 

XII �� H�A 01.03.12.00.00 
1 �� h�a mô ph�ng ��ng 01.03.12.10.00 
2 �� h�a mô ph�ng t�nh 01.03.12.20.00 
3 �� h�a b�n tin d�ng mô ph�ng ��ng 01.03.12.30.00 
4 �� h�a b�n tin d�ng mô ph�ng t�nh 01.03.12.40.00 
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5 �� h�a b�n tin d�ng bi�u �� 01.03.12.50.00 
XIII TR� L�I KHÁN GI� 01.03.13.00.00 

1 Tr� l�i khán gi� tr�c ti�p 01.03.13.01.00 
2 Tr� l�i khán gi� ghi hình phát sau 01.03.13.02.00 

2.1 D�ng tr� l�i ��n th� 01.03.13.02.10 
2.2 D�ng tr� l�i câu h�i thông th��ng c�a khán gi� 01.03.13.02.20 

XIV CH��NG TRÌNH TRUY�N HÌNH TRÊN 
M�NG INTERNET 

01.03.14.00.00 

1 Ch��ng trình truy�n hình trên m�ng Internet (th�i 
l��ng 5 phút) 

01.03.14.00.10 

2 Ch��ng trình truy�n hình trên m�ng Internet (th�i 
l��ng 10 phút) 

01.03.14.00.20 

3 Ch��ng trình truy�n hình trên m�ng Internet (th�i 
l��ng 15 phút) 

01.03.14.00.30 

4 Ch��ng trình truy�n hình trên m�ng Internet (th�i 
l��ng 20 phút) 

01.03.14.00.40 

5 Ch��ng trình truy�n hình trên m�ng Internet (th�i 
l��ng 30 phút) 

01.03.14.00.50 

6 Ch��ng trình truy�n hình trên m�ng Internet (th�i 
l��ng 45 phút) 

01.03.14.00.60 

XV CH��NG TRÌNH BIÊN T�P TRONG N��C 01.03.15.00.00 
XVI PH� L�C: BIÊN D�CH VÀ PH� ��  

1 Biên d�ch và ph� �� t� ti�ng Vi�t sang ti�ng n��c 
ngoài 

 

1.1 Biên d�ch và ph� �� b�n tin, ch��ng trình th�i s�, 
tr� l�i khán gi� 

 

1.2 Biên d�ch và ph� �� phóng s�, ký s�, phim tài li�u  
1.3 Biên d�ch và ph� �� t�p chí  
1.4 Biên d�ch và ph� �� t�a �àm, giao l�u ghi hình phát 

sau, t� v�n qua truy�n hình 
 

2 Biên d�ch và ph� �� t� ti�ng n��c ngoài sang 
ti�ng Vi�t 

 

2.1 Biên d�ch b�n tin, ch��ng trình th�i s� và tr� l�i 
khán gi� 

 

2.2 Biên d�ch và ph� �� phóng s�, ký s�, phim tài li�u  
2.3 Biên d�ch và ph� �� t�p chí  
2.4 Biên d�ch và ph� �� t�a �àm, giao l�u ghi hình phát 

sau, t� v�n qua truy�n hình 
 

  


