UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ PƯH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM

Số: 75 /Qð-UBND

Chư Pưh, ngày 19 tháng 03 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quy ñịnh chế ñộ nhuận bút, thù lao ñối với tác
phẩm ñăng trên Trang thông tin ñiện tử, phát trên sóng
ðài Truyền thanh – Truyền hình huyện
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh 64/2007/Nð-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh 61/2002/Nð-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế ñộ nhuận bút;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01 tháng 07
năm 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế ñộ
nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút ñối với một số loại hình tác phẩm
quy ñịnh tại Nghị ðịnh số 61/2002/Nð-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính
hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin ñiện tử;
Xét ñề nghị của Phòng Tài chính-KH và Văn phòng HðND - UBND huyện;
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Quy chế quy ñịnh mức chi nhuận bút ñối với Trang thông
tin ñiện tử (Website) Uỷ ban nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
ðiều 2. Văn phòng HðND-UBND huyện, Ban Biên tập Trang thông tin ñiện
tử phối hợp với Phòng Tài chính- KH, ðài Truyền thanh-TH huyện hướng dẫn chi
tiết việc thực hiện và thanh toán chế ñộ nhuận bút theo quy ñịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng HðND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài
chính-KH huyện, các Thành viên Ban Biên tập Trang thông tin ñiện tử và các cơ
quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nơi nhận:
- Như ðiều 3;
- T hường trực Huyện ủy;
- T hường trực HðND, UBMTTQ huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng ban, ðVSN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ủy viên T T. HðND huyện;
- Trang thông tin ñiện tử huyện;
- Lãnh ñạo Văn phòng;
- Lưu: VT, các CV.
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UỶ BAN NH ÂN DÂN
HUYỆN CHƯ PƯH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quy ñịnh chế ñộ nhuận bút, thù lao ñối với tác phẩm ñăng
trên Trang thông tin ñiện tử, phát trên sóng
ðài truyền thanh-truyền hình huyện
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 75 /Qð-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2012
của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi áp dụng.
1. Mức chi nhuận bút này ñược áp dụng ñối với các tác phẩm ñược ñăng trên
Trang thông tin ñiện tử huyện Chư Pưh.
2. Các thông tin bắt buộc phải ñăng theo ðiều 4, Thông tư 26/2009/TTBTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về việc cung
cấp thông tin và ñảm bảo khả năng truy cập thuận tiện ñối trang thông tin ñiện tử
của cơ quan nhà nước không ñược hưởng thù lao nhuận bút.
ðiều 2. Giải thích từ ngữ.
1. Nhuận bút: Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc
chủ sở hữu tác phẩm khi tác phẩm ñược sử dụng.
2. Thù lao: Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho những người thực
hiện các công việc liên quan ñến tác phẩm.
ðiều 3. ðối tượng hưởng nhuận bút.
1. ðối tượng hưởng nhuận bút là tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm ñược Ban
Biên tập sử dụng.
2. Biên tập viên (trong biên chế hoặc hợp ñồng dài hạn) có tác phẩm báo chí
ñược sử dụng ngoài nhiệm vụ ñược giao thì ñược hưởng 100% nhuận bút.
3. Ngoài các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1,2 ñiều này, người sưu tầm, biên
tập viên kiêm nhiệm, người cung cấp tác phẩm, văn bản, tài liệu... tuỳ theo mức ñộ
ñóng góp ñược Ban Biên tập trả thù lao theo quy ñịnh tại ðiều 9 Quy chế này.
ðiều 4. Nguyên tắc trả nhuận bút.
1. Mức nhuận bút và thù lao do Trưởng Ban Biên tập quyết ñịnh theo mức
ñộ hệ số nhuận bút ñược nêu tại ðiều 7 của Quy chế này.
2. Mức nhuận bút trả cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm căn cứ vào thể loại,
chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội của tác phẩm; ñồng thời khuyến khích hoạt
ñộng sáng tạo của tác giả.
3. Mức chi trả thù lao căn cứ vào lượng thông tin cung cấp, mức ñộ ñóng
góp thông tin cho T rang thông tin ñiện tử của Uỷ ban nhân dân huyện.
ðiều 5. Nguồn chi trả nhuận bút.
1. Nguồn kinh phí dùng ñể chi trả nhuận bút và thù lao do ngân sách huyện
cấp hàng năm cho Văn phòng HðND-UBND huyện quản lý và thực hiện chi trả.
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2. Hàng năm, căn cứ vào số thực chi của năm trước và kế hoạch hoạt ñộng
của năm sau, Ban Biên tập dự toán nhuận bút và thù lao cho năm sau ñể tổng hợp
vào dự toán chi hàng năm của Văn phòng HðND-UBND huyện.
ðiều 6. Một số quy ñịnh khác:
1. Tác phẩm báo chí ñăng lại của báo chí khác hoặc ñã ñược công bố ở các
cuộc hội thảo, hội nghị ñược trả nhuận bút thấp hơn tác phẩm sử dụng lần ñầu. Mức
nhuận bút do Trưởng Ban Biên tập sử dụng tác phẩm quyết ñịnh nhưng không dưới
50% nhuận bút của thể loại tương ứng mà cơ quan báo chí ñang áp dụng.
2. ðối với thể loại bài phỏng vấn, nếu người trả lời phỏng vấn không ñưa ra
yêu cầu về tỷ lệ nhuận bút giữa người trả lời phỏng vấn và người phỏng vấn thì
Tổng Biên tập quyết ñịnh tỷ lệ nhuận bút cho người trả lời phỏng vấn.
3. Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng
Việt hoặc ngược lại ñược hưởng từ 40 - 65% nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại
tương ứng bằng tiếng Việt. Mức nhuận bút do Trưởng Ban Biên tập sử dụng tác
phẩm quy ñịnh.
Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ VỀ CHI NHUẬN BÚT
ðiều 7. Hệ số nhuận bút.
1. ðịnh mức hệ số nhuận bút ñối với từng loại tác phẩm ñược áp dụng theo
mức dưới ñây.
Nhóm

Thể loại

Hệ số
nhuận bút

1

Bài, tin, ảnh hoặc video clip

1 - 10

2

Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận)

10 - 30

3

Phóng sự, ñiều tra, ký, bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài
tường thuật, người tốt việc tốt.

10 - 30

4

Bài nghiên cứu.

10 - 30

2. Giá trị một ñơn vị hệ số nhuận bút ñược quy ñịnh bằng 10% mức tiền
lương tối thiểu theo quy ñịnh của Chính phủ.
3. Tuỳ theo thể loại, chất lượng tác phẩm, trưởng Ban Biên tập sử dụng tác
phẩm quyết ñịnh mức hệ số nhuật bút của tác phẩm.
4. ðối với tác phẩm, tin tức không quy ñịnh trong khung nhuận bút, Ban
Biên tập sử dụng tác phẩm căn cứ vào tính chất, ñặc trưng của tác phẩm, tin tức ñể
quyết ñịnh hệ số nhuận bút.
ðiều 8. Nhuận bút khuyến khích
1. Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm
khoản nhuận bút khuyến khích bằng 10 - 20% nhuận bút của tác phẩm ñó, do
Trưởng Ban Biên tập sử dụng tác phẩm quyết ñịnh ñối với từng trường hợp cụ thể.
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2. Tác giả của tác phẩm xuất sắc, có giá trị cao hoặc tác phẩm ñược thực hiện
trong ñiều kiện ñặc biệt như thiên tai, nguy hiểm; thực hiện ở các xã 135 và các
thôn, bản khó khăn khu vực II mức trả nhuật bút, Trưởng ban Biên tập sử dụng tác
phẩm quyết ñịnh theo quy ñịnh trong khung nhuận bút cho từng thể loại và nhuận
bút khuyến khích quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 4 của Quy ñịnh này.
ðiều 9. Mức chi trả thù lao.
1. Tác phẩm báo chí ñăng lại của báo chí khác hoặc ñã ñược công bố ở các
cuộc hội thảo, hội nghị ñược trả nhuận bút thấp hơn tác phẩm sử dụng lần ñầu,
mức nhuận bút do Trưởng Ban Biên tập quyết ñịnh nhưng không dưới 50% nhuận
bút của thể loại tương ứng mà cơ quan báo chí ñang áp dụng.
2. Tuỳ theo số lượng, chất lượng tin bài cung cấp ñược ñăng lại trên trang
thông tin ñiện tử của Uỷ ban nhân dân huyện. Ban Biên tập và ñơn vị cung cấp
thoả thuận mức chi trả thù lao cho phù hợp nhưng không vượt quá mức chi tại Quy
chế này.
3. Biên tập viên thực hiện việc tạo lập các cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin
trên mạng máy tính ñể truyền nhận thông tin, phục vụ công tác quản lý, hoạt ñộng
chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan hành chính và các ñơn vị sự nghiệp công lập
của Nhà nước ñược hưởng thù lao theo Thông tư: 137/2007/TT-BTC ngày
28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin ñiện tử.
Chương III
MỨC CHI HỖ TRỢ BAN BIÊN TẬP, QUẢN TRỊ WEBSITE
ðiều 10. Mức thù lao kiêm nhiệm của Ban Biên tập, quản trị Website và các
ñối tượng có liên quan như kế toán, thủ quỹ... ñược tính bằng giá trị nhuận bút của
tác phẩm tại ðiều 7 trừ ñi phần thù lao trả cho tác giả các tác phẩm ñăng trên
Website (Thù lao của tác phẩm ñược ñăng trên trang thông tin ñiện tử Uỷ ban
nhân dân huyện ñược tính tối ña 50% nhuận bút của tác phẩm ñó, Phần trăm thù
lao này do Trưởng Ban Biên tập Website quyết ñịnh).
Lưu ý: Riêng kinh phí ñể trả nhuận bút hàng năm nếu thiếu sẽ ñược bổ
sung thêm vào sáu tháng cuối năm.
Chương IV
TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT
ðiều 11. Lập Quỹ nhuận bút
1. Quỹ nhuận bút ñược hình thành từ các nguồn sau:
a) Kinh phí ngân sách nhà nước cấp.
b) Nguồn thu khác từ tài trợ, quảng cáo, các hoạt ñộng dịch vụ, hỗ trợ, tài trợ
của các tổ chức, cá nhân; bổ sung từ các nguồn khác theo quyết ñịnh của cơ quan
chủ quản.
ðiều 12. Sử dụng và quản lý Quỹ nhuận bút
1. Sử dụng Quỹ nhuận bút

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

4

Trên cơ sở quỹ nhuận bút ñược giao hàng năm, căn cứ vào kết quả ñánh giá
chất lượng của từng thể loại tin, bài, thông tin khi sử dụng, cân ñối tỷ lệ % nhuận bút
cho từng thể loại tin, bài, thông tin tương ứng với kết quả ñã ñánh giá ñể trả nhuận
bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm của từng thể loại tin, bài, thông tin theo hệ số
khung nhuận bút quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy chế này và quyết ñịnh mức nhuận bút
khuyến khích, thù lao cho các ñối tượng ñược hưởng theo quy ñịnh và không chi
vào mục ñích khác.
2. Quản lý Quỹ nhuận bút:
a) Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán Quỹ nhuận bút thực hiện theo quy
ñịnh hiện hành.
b) Quỹ nhuận bút cuối năm ñơn vị chi không hết ñược chuyển sang năm sau.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 13. Văn phòng HðND-UBND huyện, Ban Biên tập Trang thông tin
ñiện tử phối hợp với Phòng Tài chính- KH, ðài Truyền thanh-TH huyện hướng
dẫn thực hiện Quy ñịnh này.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh,
các cơ quan, ñơn vị kịp thời phản ánh về Ban Biên Tập Trang TTðT ñể tổng hợp
báo cáo UBND huyện xem xét, sửa ñổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

5

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm

6

