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 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ỦY BAN DÂN TỘC - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
ỦY BAN DÂN TỘC - BỘ THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-
BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-
BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng  
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 (sau đây gọi tắt là 
Quyết định số 2472/QĐ-TTg); 

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2, Quyết định số 
2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt 
là Quyết định số 1977/QĐ-TTg),  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL 
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ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/ 
TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như sau:  

1. Điểm b Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung: 
“Ủy ban nhân dân xã của 69 huyện nghèo; Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó 

khăn, Ủy ban nhân dân xã biên giới nằm ngoài 69 huyện nghèo, mỗi đơn vị 
được cấp 10 ấn phẩm, gồm: 01 tờ báo Dân tộc và Phát triển; 01 tờ báo Văn hóa; 
01 tờ báo Tin tức; 01 tờ chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi (Báo Sức khỏe 
và Đời sống); 01 tờ chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi (Báo Khoa học và 
Đời sống); 01 tờ chuyên đề Dân tộc và Miền núi (Báo Công Thương); 01 tờ 
chuyên đề Dân tộc và Miền núi (Báo Lao động và Xã hội); 01 tờ chuyên đề Dân 
tộc thiểu số và Miền núi (Báo Tài nguyên và Môi trường); 01 tờ chuyên đề Dân 
tộc, miền núi (Báo Pháp luật Việt Nam); 01 tờ chuyên đề Dân tộc thiểu số và 
Miền núi (Tạp chí Thuế Nhà nước)/kỳ phát hành;” 

2. Điểm a khoản 4 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung: 
“Thôn bản của 69 huyện nghèo, mỗi đơn vị được cấp 05 ấn phẩm, gồm: 01 tờ 

báo Dân tộc và Phát triển; 01 tờ báo Văn hóa; 01 tờ báo Tin tức; 01 tờ chuyên đề 
Dân tộc thiểu số và Miền núi (Báo Sức khỏe và Đời sống); 01 tờ chuyên đề Dân 
tộc thiểu số và Miền núi (Báo Khoa học và Đời sống)/kỳ phát hành;” 

3. Khoản 5 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung: 
“Các đồn, trạm, đội công tác biên phòng, mỗi đơn vị được cấp 04 ấn phẩm, 

gồm: 01 tờ báo Dân tộc và Phát triển; 01 tờ phụ trương An ninh biên giới; 01 tờ 
chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi (Tạp chí Thuế Nhà nước); 01 cuốn Tạp 
chí Văn hóa các dân tộc (trừ trạm, đội công tác biên phòng)/kỳ phát hành." 

4. Bổ sung Điểm e và Điểm g Khoản 7 Điều 3: 
“e) Hội cựu chiến binh xã đặc biệt khó khăn, Chi hội cựu chiến binh thôn 

bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, Chi hội cựu chiến binh thôn bản đặc biệt 
khó khăn thuộc các xã khu vực II, Hội cựu chiến binh xã biên giới, Hội cựu 
chiến binh của 69 huyện nghèo, mỗi đơn vị được cấp 01 bản tin Thông tin Cựu 
chiến binh/kỳ phát hành; 

g) Huyện Đoàn, Đoàn xã, Trường phổ thông trung học thuộc 69 huyện nghèo; 
Trường phổ thông trung học Dân tộc nội trú; Đoàn xã đặc biệt khó khăn, Đoàn 
xã biên giới, hải đảo không thuộc 69 huyện nghèo, mỗi đơn vị được cấp 01 tờ 
báo Tiền phong/kỳ phát hành.” 
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5. Khoản 9 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung: 
“Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 

18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 
07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi người được cấp 02 ấn phẩm, gồm: 01 
Trang chuyên đề Dân tộc miền núi của Báo Nhân Dân; 01 tờ chuyên đề Đoàn 
kết và Phát triển trực thuộc Tạp chí Cộng sản/kỳ phát hành.” 

6. Bổ sung cụm từ “và Điều 1 Quyết định số 1977/QĐ-TTg” vào sau cụm từ 
“Điều 2 Quyết định số 2472/QĐ-TTg” tại Điều 3, cụm từ “và Quyết định số 
1977/QĐ-TTg” vào sau cụm từ “Quyết định số 2472/QĐ-TTg” tại Điều 1; 
Khoản 3 của Điều 4; Điểm a Khoản 1 của Điều 5; Điểm c Khoản 1 của Điều 6; 
Điểm a Khoản 2 của Điều 7; Điểm a Khoản 2, các Điểm a và b Khoản 5, các 
Điểm a và c Khoản 6 của Điều 8. 

7. Cụm từ “Công ty Phát hành báo chí Trung ương” tại Điểm b Khoản 2 
Điều 4 được sửa đổi, thay thế bằng cụm từ “đơn vị phát hành". 

8. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung: 
"Đơn vị phát hành bảo đảm: 
a) Có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành báo, tạp chí trong 

phạm vi toàn quốc; 
b) Có trách nhiệm chuyển phát nhanh các ấn phẩm báo, tạp chí đủ số lượng, 

tên loại ấn phẩm, kịp thời gian, đúng địa chỉ danh sách đối tượng thụ hưởng; 
c) Mở sổ sách theo dõi thời gian giao nhận, ký nhận của các đối tượng được 

cấp ấn phẩm báo, tạp chí; 
d) Tiếp nhận đầy đủ thông tin phản hồi của đối tượng thụ hưởng, kịp thời 

phản ánh cho cơ quan quản lý”. 
Điều 2. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014. 
Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, vùng đặc biệt khó khăn quy định tại Thông tư liên tịch này được tính 
thụ hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và lồng ghép, không trùng lặp với 
các chính sách khác có cùng nội dung, mục đích đang thực hiện trên địa bàn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản 
báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch để xem xét, giải quyết./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ VĂN HÓA,  
THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THỨ TRƯỞNG 
 

Hồ Anh Tuấn 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thành Hưng

KT. BỘ TRƯỞNG, 
CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

THỨ TRƯỞNG,  
PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nông Quốc Tuấn 


