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DEN ChuyEn
QUYET IMNH
V viêc "Cap môt so an phâm báo, tp chI cho vñng dan tQc thiêu s6
vã mien nñi, vñng dàc biêt khó khän" giai don 2019 - 2021

THU ThONG CHiNHPHU
Can ciii Lut To chiirc ChInh phü ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Can ciii Lut Báo chI ngày 05 tháng 4 nãm 2016;
Can ciii Quyt djnh sé' 449/QD-TTg ngày 12 tháng 3 nàm 2013 cüa
Thñ tuóng ChInh phil ye phê duyt Chiên lucre cong tác dan tOc den nàm 2020;
Can ciii QuyM djnh si 2356/QD-TTg ngày 04 tháng 12 nãm 2013 cüa
Thu tuárng Chinh phU ye ban hành Chucrng trmnh hành dng thirc hiên Chiên
liioc cong tác dan tc den nãm 2020;
Xét d nghj cüa B5 truông, Chfi nhiêm Uy ban Dan tc,
QUYET IMNH:
Diu 1. CAp môt s An phAm báo, tap chI nhm tang cuông cOng tác
thông tin, tuyên truyên phiic vi thim vi chInh trj tai vüng dan tc thiêu sO
vâ mien nüi, vüng dc bit lchó khán giai doan 2019 - 2021.
Diu 2. Pham vi, dOi tuqng và các An phAm báo, tap chi dugc cAp theo
quy djnh càa Diêu 1 Quyêt dinh nay gOm:
1. Báo Dan tc và Phát trin (IJy ban Dan tc) - Phát hành 02 k3'/tuAn
(104 k5/näm), cap cho Uy ban nhân dan xã vñng dan toe thiêu sO vâ mien miii,
thôn bàn däc biOt khó khãn thuOc xã khu vuc III và chin Khmer: Môi don vi
01 to/i k3'.
2. Tap chi Dan tc (IJy ban Dan tOe) - Phát hart 01 k3t/tháng (12 k9/nam),
cap cho Uy ban than dan xã yang dan tc thiêu sO vâ mien miii: Môi don vj
01 tO/kS'.
3. Chuyên trang "Dan tc thik sê, và min miii" trên Báo Nlhân dan hang
ngày (Báo Nhân dan) - 01 trang/k3' (01 kiS'/tuân tuung iirng vol 52 k5'/nam),
cAp cho ngi.rOi có uy tin trong dông bâo dan tQc thiêu sO: MOi nguOi 01 tO/k3'.

4. Chuyên dà "Dan tc thiu s và min nüi" cüa Báo Dai biu nhân dan
(Van phông Quôc hi) - Phát hành 01 kS'/tuân (52 Ic5'/nàm), cap cho Hi dông
nhân dan xã vñng dan tôc thiêu so và mien nüi: Môi dan vj 01 to/kS'.
5. Chuyén dà "Dan tQc thiu sé và min nüi" cüa Báo Dai doàn k& (IJy
ban trung uong
trn To quôc Vit Nam) - Phát hânh 01 k5'/tuân (52
k5'/näm), cap cho Uy ban Mt trn To quOc xa yang dan tc thiêu so và mien
nñi và chüa Khmer: MOi dan vi 01 to/k5'.
6. Chuyên d "Dan tc thiu 5é và min nüi" cüa Báo Nông thOn ngày
nay (Trung rang Hi NOng dan Vi@ Nam) - Phát hành 01 k3'/tuan (52
k5'/näm), cap cho Hôi nông dan xä thuc khu vlrrc III, chi hi nOng dan thôn
bàn dàc biêt kM khãn thuôc xa khu vuc III: MOi don vi 01 tO/k5'.
7. Chuyén dà "Dan tc thiu so 'à min nñi" cüa Báo Tin phong (Trung
uong Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Mirth) - Phát hành 01 k5'/tuân (52
k5'/nãm), cap cho Doàn xa thuôc ichu vuc III, chi doàn thOn bàn dàc biêt khó
Ichàn thuôc xA khu vi..rc III: MOi don vi 01 tO/kS'.
8. Chuyên c1 "Dan tc thiu s và mik nñi" cüa Báo Cong thutng (Bô
Cong Thuang) - Phát hành 01 1c5'/tuân (52 k3'/nàm), cap cho Uy ban than dan
xA vüng dan tec thiêu sO và mien nüi: MOi dan vj 01 tO/kS'.
9. Chuyên d "Dan ttc thik sO và mien nüi" cüa Báo Van hóa (B Van
hOa, The thao và Du lich) - Phát hành 01 k3'/tuân (52 k5'/nám), cap cho Uy
ban nhân dan xa vñng dan tc thiêu sO và mien nüi: Môi dan vi 01 t&/k5'.
10. Chuyên d "Dan tc thiu s' và min nüi" cüa Báo Slit khôe và DÔi
sng (Bô Y té) - Phát hânh 01 k5'/tuân (52 1cS"/nam), cap cho Uy ban nhân dan
xa vüng dan tc thiêu sO và mien nüi: MOi dan vj 01 tO/k5'.
11. Chuyên d "Màng non" cüa Báo Nhi dng (Trung uang Doàn Thanh
niên Cong san HO ChI Minh) - Phát hành 02 k5'/tháng (24 k5'/nam), cap cho
TruOng Tiêu hpc các xa vüng dan tOc thiêu sO và mien nñi: MOi lap 01 te/k3'.
12. Chuyên d "Thiu nhi Dan t5c" cña Báo Thiu niên Tin phong
(Trung uang Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh) - Phát hành 02
k5'/tháng (24 Ic5'/nam), cap cho TrnOng Trung hpc Co 5& các xA vüng dan tôc
thiêu sO vâ mien nñi; Truông Dan tOc nôi trá, Dan t5c ban trü cim xA vüng
dan toe thiêu sO và mien nüi: MOi lap 01 tO/kS'.
13. Chuyên d "Dan tc thiu sO vâ mien nñi" cüa Báo Cvu chién binh
Vit Nam (Hi Cvu chiên birth Viet Nam) - Phát hânh 02 k3'/tharig (24
kS'Inäm), cap cho Hi Ciyu chién binh xã vñng dan tc thiêu sO và mien nüi:
Môi dan vi 01 tO/k3'.
14. Chuyên d "Dan tc thiu sO và mien nüi" cua Báo Phu nO' Viët Narn
(Hi Lien hip Phii nO' Vit Nam) - Phát hành 02 Ic3'/tháng (24 k3'/nãm), cap
cho HOi ph nO' xa thuc yang dan tc thiêu sO và mien nüi: MOi dan vj 01 tO/k5'.
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15. Chuyên d "Dan tôc thik s và min nüi" cüa Báo Tin thc (Thông
tan xà Viêt Nam) - Phát hành 01 k3"/tuan (52 k3t/nam), cap cho Uy ban nhân
dan xã vüng dan tc thiêu so và mien nâi: Mi don vi 01 tà'/k3t.
16. Chuyên d "Dan tc thiu s' và min nüi" Báo Tài nguyen và Môi
tnx&ng (B Tài nguyen và MOi tnr&ng) - Phát hành 02 k'/tháng (24 IcS'/nàm), cap
cho Uy ban nhân dan xA yang dan tc thiêu sO và mien nüi: MOi dan vj 01 tWk3T.
17. Phu tracing "An ninh biên giOi" cUa Báo Biên phông (B Ta 1nh B
dôi biên phông) - Phát hành 02 kitháng (24 RS'/nàm), cap cho thOn bàn thuôc
các xã, phaông biên giói: Môi don vj 01 täIk'.
18. Chuyén d "Thanh nién khôi nghip - Lam giàu" (Báo Tuôi tré Thu
dO) - Phát hành 01 k5'/tuãn (52 k3'v'nam), cap cho Doân xäthuôc khu vuc III,
chi ctoàn thôn bàn däc biêt khó khàn thuôc xA 1dm nrc III: Môi dan vi 01 tô/k3'.
19. Chuyên d "Dan tc và min nüi" (Hi Chu' thp do Vit Nam) Phát hành 02 k3z/tháng (24 kS'/nam), cap cho HOi Ch& thp do các xà thuôc
khu nrc III, Chi Hi chit thp do thOn bàn dac bit 1±6 IchAn thuOc xa khu virc III
vâ Chüa Khmer: Môi dan vi 01 tô/k5'.
Diu 3. Co chê tài chInh
1. Kinh phi thvc hin chinh sách cAp mt sA An phAm báo, tap chi do
ngân sách trung i.rang dam bào vâ dugc bô tn trong din toán hang näm cña Uy
ban Dan tôc.
2. Can ci.r d& tacing dugc cAp báo, tap chi; chi phi xuAt bàn, phát hành,
quàn 19 các an phâm báo, tap chi do Bô Tài chinh xác djnh, Uy ban Dan tôc
xay dinmg dvtoán kinh phi hang nãm gfri Bô Tài chInh tong hap, báo cáo cap
cO thâm quyên pM duyt.
3. Can cü din toán thvc hin chInh sách dugc bi tn hang nàm, Uy ban
Dan li5c k9 hap dông dt hang mua an phâm vOi các cci quan báo, tap chi, dan
vi phát hành theo quy dinh ye quy cM dâu thâu, dt hang, giao nhim vini cung
cap dich vu sa nghip cong sfr dung ngân sách nhà miOc.
Diu 4. To chfrc thwc hiên
1. fJy ban Dan tc:
a) Chü trI, phôi hcip vOi các b, cci quan và các dja phacing lien quan
quàn 19, chi dao; ha&ng dan, theo dOi, don doe thuc hin; kiêm tra, danE già
hiu qua chinh sách cap mt so an phâm b, tap chi;
b) ChU trl thAm dinE phuong an xuAt bàn (bao gm chi phi xuAt bàn và
phát hành) cüa t&ng an phâm báo, tap chi, xây dirng phuong an giá, gi Bô
Tài chinh ban hành iá tOi da; ban hành giá cij the cüa tfrng an phâm báo, tap
chI khOng vuçit giá tOi da dOi vOi tfxng xuât bàn phâm do B5 Tài chinh ban hành;
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c) Phi hap vói B Thông tin và Truyn thông dánh giá ch.t Iuang, hiêu
qua các an phâm báo, tap chi;
d) ChU tn, ph6i hap vOi các dja phuong lien quan rà soát, xac dinh, tng
hop so lirang, dia chi dôi tuçirig duqc cap an phâm báo, tap chI;
d) Xét duyt quy& toán kinh phi thvc hin chinh sách tng hap cüng vôi
quyét toán chi thu&ng xuyên cüa Uy ban Dan t5c gfri BO Tâi chInh thãrn djnh
theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nu'óc và các van bàn huog dn hién hành;
e) Hang nárn, báo cáo Thu tuo'ng ChInh phü kk qua thuc hiên; lc& thñc
giai doan, tong Ret vic tniCn lchai tO chirc thuc hin chInh sách.
2. Bô Tài chInE:
a) HuOng dn ch d5 quán l, sà dvng Icinh phi thirc hin chinh sách;
bO tn kinh phi tü nguôn ngân sách trung i.rang dê thuc hiên;
b) Ban hành giá ti da xuât bàn phAm cña tirng n phAm báo, tap chI trén
ca s& phuong an giá do Uy ban Dan tc dê xuât, theo quy djnh pháp 1ut ye
quán 1 giá san phâm, djch v cOng ich va djch v' sir nghip cong sfr dvng
ngân sách nhâ rnr&c.
3. B5 Thông tin và Truyn thông:
a) Chü tn, phM hap vói lily ban Dan tØc, các co quan lien quan, kim tra,
giám sat hoat dng báo chI các báo, tap chi thirc hin dung tOn chi, miic dich;
chi dao, kiêm tra viçc 4n chuyên, phát hành các an phãm báo, tap chI dam
báo Rip th&i, dung dôi Prong, dung dja chi;
b) Chu tn, phi hap vói Uy ban Dan tc, các ca quan lien quan xây dung
tiêu chi dánh giá chat lu'qng ni dung, hInh thic, hiu qua tuyên truyën và
djnh 15" hang nãm tiên hành rà soát, dánh giá tmg an phâm báo, tap chi ducic cap.
4. lily ban nhân dan cp tinh:
- Chi dao và quy dinh cu th v vai trô trách nhiêm cña các s&, ngành và
lily ban nhân dan cap huyn trong vic thvc hin chinh sách;
- Giao ca quan cOng tác dan tOe c.p tinh là b phn thu&ng truc, chü tn,
phé'i hap vOi các sâ, ban, ngành và Uy ban nhân dan cap huyên tham mini, de
xut, giüp Uy ban than dan tinh chi dao, quán 1, hutng dan, theo dOi, dOn
d&, Riêm tra, danE giá vic thijc hin chinh sách tai dja phuong;
- Djnh R3' rà soát, diu chinh, b sung, 1p danh sách di tugng duac c.p
và danh m'ic các an phâm báo, tap chi dê nghj cap; so Ret, tOng Ret và báo cáo
kM qua thvc hin chinh sách cüa dja phuong ye Uy ban Dan tOc tnuót ngày 25
tháng 11 hang nãm.
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5. TiJy ban nhân dan cp huyn, xä:
- Thithng xuyên chi dao các th chirc chInh trj - xä hôi, các doàn the quAn
chüng triên thai các hoat di5ng tuyên truyên, phô biên thông tin trén cac an
phâm báo chI diroc cap den than dan bAng các hInh th(rc, phiiang tin da
dang, phong phü, hap dan;
- Birth k$' kim tra, phãt hiên và kip thin xfr 19 nh&ng bt cp trong cong tác
phát hành, quãn 19, lu'u trü, thai thác và sfr dijng các an phãm báo, tap chIdugc
cap trén dja bàn; nAm bAt, phân ánh trung thvc các 9 kiên gop 9 dánh giá ye chat
Ricing noi dung, hInh thüc an phâm, baa cáo cci quan cOng tác dan tc cap trén.
Diu 5. Hiêu lire thi hành
QuyM djnh nay cO hiu 1ic thi hành k tiir ngày k9 ban hành.
Diu 6. Các Bô trutng, Thu tru&ng cci quan ngang b, Thu tru&ng cci
quan thuc ChInh phü, Chit tjch Uy ban nhân dan các tinh, thânh phô tnrc
thuc trung uung, các cci quan chit quán báo chI và các cci quan baa chi nêu
tad Diéu 2 chiu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!
No'inlzân:
- Ban Bi thu Trung uang Dáng;
- Thu tuOng, cae Phó Thu tuóng ChInh phi;
- Các ho, eq quan ngang b*, co quan thuOc ChInh phi;
- UBND the tinh, thành phi trirc thuc trung uang;
- Ban Tuyén giáo Trung uvng;
- Van phong Trung uang Dãng;
- Van phOng Tong BI thu;
- Van phOng Chü tich nuOc;
- Hii dng dan tOe cOa QUOC hi;
- VAn phOng QuOc hi;
- Kiêm toán nhA nuóe;
- Uy ban trung uong M.t tr@n To quôc Via Nam;
- Ca quan trung wing cüa eác doán the;
- VPCP: BTCN, the PCN, Tm ! flg, TGD COng IlTOT,
CáC Vu: KYJ'H, QHDP, TKBT, TH;
- Luu: VT, KGVX (2). c4tg
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