THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số:929/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ
truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống,
giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng;
về nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2022 - 2025
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của
Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
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 03/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài
Tiếng nói Việt Nam;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ truyền hình
tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục
vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2022 - 2025
với những nội dung sau:
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I. MỤC TIÊU
- Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật
của Nhà nước tới người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó chú trọng quảng bá
các giá trị về lịch sử, văn hóa dân tộc, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam,
tạo cầu nối giữa người dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đặc
biệt là thế hệ trẻ.
- Thông tin kịp thời, chính xác, hỗ trợ người dân trang bị kiến thức, kỹ
năng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên
tai, hiểm họa.
- Thông tin nhằm nâng cao nhận thức, giúp bà con nông dân tích cực, chủ
động tham gia có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây
dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
II. NHIỆM VỤ
- Tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình đảm bảo nội dung thông
tin chính xác, kịp thời, khách quan, hữu ích, có tính chuyên biệt và hình thức
thể hiện sinh động, hiện đại, hấp dẫn; đáp ứng các mục tiêu quy định tại Mục I
Quyết định này.
- Thực hiện phát sóng các chương trình truyền hình trên các kênh chuyên
biệt thông qua các hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình và tổ chức phân
phối nội dung trực tuyến.
III. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN, QUY MÔ THỰC HIỆN
1. Phương thức thực hiện: Theo quy định của pháp luật về 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.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.
3. Quy mô dịch vụ:
- Dịch vụ truyền hình đối ngoại: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi
ngày không quá 3,74 giờ sản xuất phát mới và biên tập khai thác lại, tương
đương 1.365 giờ/năm.
- Dịch vụ truyền hình phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục
vụ cộng đồng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi ngày không quá 3,67 giờ
sản xuất phát mới tương đương 1.330 giờ/năm.
- Dịch vụ truyền hình nông nghiệp - nông dân - nông thôn: Ngân sách nhà
nước hỗ trợ tối đa mỗi ngày không quá 3,5 giờ sản xuất phát mới tương đương
1.270 giờ/năm.
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4. Kinh phí thực hiện:
- Kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được quy
định tại khoản 3 Mục III Quyết định này.
- Kinh phí huy động từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị cung ứng dịch vụ
và từ các chương trình, dự án khác (nếu có) để thực hiện các nhiệm vụ không
được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đài Tiếng nói Việt Nam:
Tổ chức thực hiện Quyết định này; Bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ
được phê duyệt, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và chịu trách
nhiệm về việc tổ chức triển khai thực hiện.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
cung ứng các dịch vụ truyền hình, bảo đảm đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã được
phê duyệt.
3. Bộ Tài chính
- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, bố trí kinh phí thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân
sách nhà nước.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra, giám sát việc sử dụng
ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
4. Các Bộ: Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; các cơ quan: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự
cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động cung cấp thông tin, phối
hợp định hướng nội dung để Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng kế hoạch tuyên
truyền cho các dịch vụ truyền hình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

4
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai;

- UBQG ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, PL, QHQT, NN;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

Vũ Đức Đam

