
 

      UBND TỈNH QUẢNG NGÃI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

           Số:           /QĐ-PTTH                  Quảng Ngãi, ngày        tháng  8  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bảng giá quảng cáo trên trang thông tin điện tử 

 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022 
------------- 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

 Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi; 

  Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012; 

  Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ - CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

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

về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ - UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Giao quyền tự chủ đối với Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi;  

  Căn cứ theo nội dung cuộc họp Lãnh đạo Đài, Công đoàn, Trưởng phòng 

Tổ chức và hành chính, Kế toán và Phòng Dịch vụ và quảng cáo ngày 15/5/2022 

v/v xét ban hành Bảng giá quảng cáo trên trang thông tin điện tử năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và hành chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành Bảng giá quảng cáo trên trang thông tin điện tử của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (có phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức và hành chính, Dịch vụ và quảng cáo, 

Kế toán, các phòng thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi; các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3,  

- Lưu, HTTVy.                 

 
                                                                                              Đặng Văn Nghiệp  
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