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1. Trên sóng truyền hình:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
THỂ LOẠI

STT
1

Thực hiện mẫu dạng tin tức
Khách hàng đã có tư liệu, Đài biên tập

2

Thực hiện mẫu quảng cáo

3

Phóng sự / tự giới thiệu

4

Chuyên đề

5

Phim tài liệu, khoa giáo

6

Trực tiếp tọa đàm

7

Trực tiếp CT nghệ thuật tổng hợp

THỜI LƯỢNG
1 phút

ĐƠN GIÁ
6.600 đ/lần
5.500 đ/lần

15 giây

16.500 đ/mẫu

30 giây

22.000 đ/mẫu

Dưới 5 phút

6.600 đ/phút

Trên 5 phút

5.500 đ/phút

10 phút

1.650 đ/phút

Dưới 5 phút

13.200 đ/phút

Trên 5 phút
Từ 45 đến 60 phút
- 8h00 – 18h00:
-19h00 -20h30:
Từ 60 đến 120 phút
- 8h00 – 18h00:
-19h00 -20h30:

11.000 đ/phút
44.000 – 66.000 đ/cuộc
77.000 – 88.000 đ/cuộc
77.000 – 110.000 đ/cuộc
110.000 – 220.000 đ/cuộc

GHI CHÚ
Thực hiện và phát sóng

Thực hiện và phát sóng

- Thu hình phát lại tính bằng
80% đơn giá trực tiếp
- Tiếp sóng trực tiếp tính
bằng 60% đơn giá trực tiếp

Từ 60 đến 120 phút
- 8h00 – 18h00:
-19h00 -20h30:

8

Trực tiếp hội thi, hội diễn, tổng kết…

9

Ghi hình tư liệu (1 máy)

10

Thu hình tư liệu (3 máy)

11

Thực hiện thông điệp

Từ 1 đến 2 phút

4.400 đ

12

Phát sóng thông điệp

Từ 1 đến 2 phút

1.100 đ/lần

13

Thực hiện trailer cổ động

Khoảng 1 phút

14

Phát sóng trailer cổ động

Khoảng 1 phút

15

Thực hiện trailer quảng bá

Khoảng 1 phút

16

Phát sóng trailer quảng bá

Khoảng 1 phút

17

Thông báo, thông tin cần biết
Cho thuê địa điểm tổ chức chương
trình

18

In sang – chuyển hệ (Đĩa VCD –
DVD)

19

Bản quyền in sang các chương trình
do Đài sản xuất
Phim tài liệu
Phóng sự, chuyên đề
Ca nhạc, ca cổ, cải lương, kịch, thể
thao
Khéo tay, thường thức gia đình
Chương trình trực tiếp

Tối đa 3 giờ

44.000 – 66.000 đ/cuộc
66.000 – 110.000 đ/cuộc
1.650 đ/giờ
33.000 – 44.000 đ/cuộc

11.000 đ
2.200 đ/lần
11.000 đ
4.400 đ/lần
1.650 đ/phút

Tối đa 4 giờ

11.000 – 22.000 đ
10 đ/phút

2.000 - 4.000 đ
700đ/chương trình
700 đ/chương trình
300 đ/chương trình
2.000 đ

Thu ít nhất 500 đ/lần in
(Nếu in với số lượng nhiều
thì sẽ thỏa thuận cụ thể)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

2. Trên sóng phát thanh:
STT
THỂ LOẠI
1
Thực hiện mẫu dạng tin tức

THỜI LƯỢNG
1 phút

ĐƠN GIÁ
2.200 đ/lần

2

Thực hiện mẫu quảng cáo

30 giây
60 giây

3.300 đ/mẫu
5.500 đ/mẫu

3

Phóng sự / tự giới thiệu

Dưới 5 phút
Trên 5 phút

1.650 đ/phút
1.320 đ/phút

4

Tọa đàm (trực tiếp tại phòng thu)

Từ 45 đến 60 phút

44.000 đ/cuộc

5

Câu chuyện truyền thanh

6

Thông báo, thông tin cần biết

7

Thực hiện thông điệp, trailer cổ động

Từ 1 đến 2 phút

2.200 đ

8

Phát sóng thông điệp, trailer cổ động

Từ 1 đến 2 phút

1.100 đ/lần

9
10

Thực hiện trailer quảng bá
Phát sóng trailer quảng bá

Khoảng 1 phút
Khoảng 1 phút

4.400 đ
2.200 đ/lần

In sang – chuyển hệ ( Đĩa VCD – DVD)

10 đến 15 phút

440 đ/phút

5 đ/phút

Phóng sự, chuyên đề

350 đ/chương trình

Ca nhạc, ca cổ, cải lương, kịch, thể thao
Khéo tay, thường thức gia đình

350 đ/chương trình

Chương trình trực tiếp

Thu phát lại tính bằng 80%
đơn giá

11.000 đ

Bản quyền in sang các chương trình do Đài sản xuất
11

GHI CHÚ
Biên tập và phát sóng

150 đ/chương trình
1.000 đ

Thu ít nhất 200 đ/lần in
(Nếu in với số lượng nhiều
thì sẽ thỏa thuận cụ thể)

3. Các quy định khác
-

Đơn giá đã bao gồm 10% thuế GTGT

-

Đối với tọa đàm áp dụng giá cho 1 lần phát, trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu phát lại nhiều lần, thì giá 1 lần phát
lại tính bằng 50% đơn giá.

-

Biểu giá trên không bao gồm phí đường truyền và thực hiện chương trình trong nội ô thành phố Cần Thơ (Nếu thực hiện
chương trình tại các Quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ (cách Đài 20km) hoặc ngoài thành phố Cần Thơ sẽ tính thêm chi
phí đi lại).

-

Đối với một số chương trình thực hiện theo chỉ đạo của Thành Ủy, UBND Thành Phố, cơ quan quản lý cấp trên thì không áp
dụng Biểu giá này.
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