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DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm,
thông tin được đăng trên các Bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử của
cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của
Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin
trên mạng;
Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của
Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;
số

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình
/TTr-STTTT ngày tháng năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chế độ nhuận bút,
thù lao đối với các tác phẩm, thông tin được đăng trên các Bản tin, Cổng/Trang
thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế
Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Hậu Giang ban hành quy chế nhuận bút và thù lao đối với Cổng thông
tin điện tử của tỉnh Hậu Giang.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng
các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch
UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- VPCP (HN - TP.HCM);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VPTU, các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH, HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan báo, đài tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. NCTH.
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QUY ĐỊNH
Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm, thông tin được đăng
trên Bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị
được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2021/QĐ-UBND ngày tháng năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền
tác giả đối với tác phẩm; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên
quan đến tác phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc
sáng tạo tác phẩm được đăng tải trên các Bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử
của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân
có liên quan đến việc chi trả nhuận bút, thù lao có tác phẩm được đăng tải trên các
Bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt
động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị: Là trang thông tin hoặc
một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao
đổi thông tin.
2. Cổng thông tin điện tử: Là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi
trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng
mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông
tin.
3. Bản tin: Là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử
dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết
quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp.
4. Nhuận bút: Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc
chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm được đăng trên Bản tin, Cổng/Trang thông
tin điện tử.
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5. Thù lao: Là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho người thực hiện
công việc có liên quan đến tác phẩm tại Quy định này.
6. Tác phẩm: Là thuật ngữ dùng chung để nói đến các thể loại thông tin
được đăng tải trên các Bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử, bao gồm: bài viết,
tin viết, tin tổng hợp, tranh (cổ động), ảnh, chương trình media-trực tuyến, thiết
kế banner, logo tuyên truyền.
7. Tin, bài dịch ngược: Từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài.
8. Tin, bài dịch xuôi: Từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam.
Điều 4. Quy định về trả nhuận bút, thù lao
1. Mức nhuận bút, thù lao trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và
những người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm đăng tải
trên các Bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang căn cứ vào thể loại, chất lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng của
tác phẩm đến kinh tế - xã hội, mức độ đóng góp vào tác phẩm, các quy định
khuyến khích sáng tạo tác phẩm tại quy định này và quy định của cơ quan sử dụng
tác phẩm. Mức nhuận bút của tác giả không thấp hơn mức thù lao của người tham
gia công việc có liên quan đến tác phẩm cùng thể loại.
2. Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số, phóng sự điều
tra; tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người Kinh
viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng
tiếng của dân tộc thiểu số khác; tác giả của tác phẩm được thực hiện trong điều
kiện khó khăn, nguy hiểm và những trường hợp đặc biệt khác được hưởng nhuận
bút cao hơn 20% so với tác phẩm cùng thể loại nhằm khuyến khích sáng tạo.
3. Tác phẩm thuộc loại hình sáng tác, nghiên cứu được trả nhuận bút cao
hơn tác phẩm dịch, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, biên soạn, chú giải, tuyển tập
và hợp tuyển. Tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định của cơ quan sử dụng
tác phẩm khi tác phẩm đó được sử dụng đăng tải trên Bản tin, Cổng/Trang thông
tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
4. Tác phẩm đã công bố, phổ biến khi được sử dụng lại, tác giả hoặc chủ sở
hữu quyền tác giả hưởng nhuận bút tại Quy định này hoặc quy định của cơ quan
sử dụng tác phẩm ở mức nhuận bút bằng hoặc thấp hơn Quy định này.
5. Đối với tác phẩm đồng tác giả, nhuận bút, thù lao được chi trả cho nhóm
tác giả và tổng mức chi nhuận bút, thù lao không được cao hơn nhuận bút, thù lao
đối với tác phẩm cùng thể loại.
6. Đối với các tác phẩm được sử dụng đăng tải trên Bản tin, Cổng/Trang
thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang và thuộc thể loại chưa được quy định cụ thể tại Quy định này, việc trả
nhuận bút, thù lao do bên sử dụng tác phẩm và tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác
giả thỏa thuận chi trả theo các văn bản khác quy định về chế độ nhuận bút, thù lao
hiện hành.
Điều 5: Phân loại tác phẩm

Tác phẩm được phân loại theo các nhóm: Bài viết, tin viết, tin bài dịch xuôi,
tin bài dịch ngược, bài phỏng vấn, ảnh minh họa cho bài viết, trả lời chính sách,
pháp luật.
1. Bài viết: Có sự tổng hợp, so sánh, nghiên cứu, phát hiện vấn đề mới, sử
dụng từ ngữ chuyên môn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu (bao gồm: Phóng sự, ghi
nhanh, ghi nhận, mẩu chuyện, phỏng vấn; bài viết tổng hợp, phân tích, nghiên
cứu).
2. Tin viết: Phản ánh, tường thuật sự kiện, sự việc ngắn gọn, sử dụng từ
ngữ chuyên môn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu.
3. Tin, bài dịch ngược: Dịch tổng thuật từ một hay nhiều nguồn tin tiếng
Việt liên quan, có lựa chọn thông tin, sắp xếp nội dung phù hợp.
4. Tin, bài dịch xuôi: Dịch tổng thuật từ một hay nhiều nguồn tin tiếng nước
ngoài liên quan, có sự lựa chọn thông tin, sắp xếp nội dung phù hợp.
5. Đối với các loại tranh, ảnh minh họa: Là ảnh chụp có chất lượng tốt,
minh họa rõ nét cho tin, bài được đăng.
6. Bài phỏng vấn: Chủ đề bài phỏng vấn đề cập đến vấn đề xã hội đang
được quan tâm, nội dung câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ ý, thể
hiện quan điểm chính thống, nhất quán theo chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về vấn đề được phỏng vấn.
7. Trả lời chính sách, pháp luật: Trả lời những câu hỏi của bạn đọc về chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
8. Tin biên tập: Tác phẩm được biên tập lại từ các văn bản quy phạm pháp
luật, văn bản hành chính hoặc tài liệu khác đã được công bố chính thức từ các cơ
quan có thẩm quyền.
9. Media: Được thực hiện chất lượng tốt, hình ảnh và nội dung chân thực
khách quan.
10. Phóng sự: Là một thể ký nổi bật bằng những sự thật xác thực, mang
tính thời sự, không chỉ đưa tin mà còn tạo cho độc giả có góc nhìn quan sát, đánh
giá.
Điều 6. Khiếu nại, tố cáo
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chế độ nhuận bút, thù lao tác phẩm
được sử dụng đăng tải trên các Bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan,
đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện theo quy định
của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Chương II
NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐĂNG TRÊN BẢN TIN
Điều 7. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên
Bản tin.
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1. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan phát
hành Bản tin sử dụng.
2. Chịu trách nhiệm xuất bản, Ban biên tập, biên tập viên và những người
tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm đăng trên Bản tin.
3. Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác
phẩm sử dụng đăng trên Bản tin.
Điều 8. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Bản tin
1. Khung nhuận bút, thù lao cho tác phẩm sử dụng đăng trên Bản tin được
quy định như sau:
Loại hình

STT

Đơn vị tính

Khung hệ số nhuận
bút/thù lao

1

Biên tập Bản tin

Bản tin

3,0 - 4,0

2

Chịu trách nhiệm xuất bản

Bản tin

2,5 - 5.5

3

Phát hành

Bản tin

0,5 – 1,0

4

Họa sĩ, đồ họa, Market Bản tin

Bản tin

2,5 - 3,5

5

Morate (Dò sửa bản tin)

Bản tin

2,0 - 3,0

6

Tin vắn

Tin

0,5 - 0,7

7

Bài viết từ 300 - 500 chữ

Bài

0,7 -2,0

8

Bài viết từ 500 - 800 chữ

Bài

1,0 - 3,0

9

Bài viết từ 800 chữ trở lên

Bài

1,5 - 4,0

10

Bài sưu tầm dưới 800 chữ

Bài

0,7 – 1,0

11

Bài sưu tầm từ 800 chữ trở lên

Bài

1,5 – 2,0

12

Thơ (từ 4 đến 16 dòng)

Bài

0,5 - 0,7

13

Thơ (Từ 17 dòng trở lên)

Bài

0,8 - 1,0

14

Nhạc

Bài

2,0 - 2,7

15

Cổ nhạc

Bài

2,5 - 3,5

16

Tranh biếm họa, câu đối

Tranh, câu

0,5 - 1,5

17

Ảnh bìa Chính

Ảnh

1,0 - 2,0

18

Ảnh bìa phụ

Ảnh

0,5 - 0,7

19

Ảnh thời sự + chú thích

Ảnh

0,3 - 1,0

20

Ảnh nghệ thuật

Ảnh

0,7 - 1,0

21

Market Bản tin

Trang

0,8 - 1,0

22

Trình bày trang bìa Bản tin

Bản tin

2,5 - 3,0

23

Đề cương Bản tin dưới 50 trang

Bản tin

1,0 - 1,2

24

Đề cương Bản tin trên 50 trang

Bản tin

1,2 - 1,5

2. Nhuận bút được tính như sau:
Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút, thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.
Trong đó:
Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng
cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là mức
tiền lương cơ sở).
Mức hệ số nhuận bút, thù lao được dùng chi trả nhuận bút không được vượt
mức tối đa trong khung hệ số nhuận bút, thù lao.
3. Những quy định khác
a) Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng
Việt hoặc ngược lại 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 quyết định.
b) Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm 7
- 10% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.
c) Tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người
Kinh viết trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực
tiếp bằng tiếng của dân tộc thiểu số khác sẽ hưởng thêm 30 - 50% nhuận bút của
tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.
d) Tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm
được hưởng thêm tối đa bằng mức nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích
sáng tạo.
e) Tác phẩm sưu tầm, trích dẫn,… hưởng nhuận bút, thù lao bằng 10% 20% tác phẩm cùng thể loại.
Điều 9. Quỹ nhuận bút, thù lao
1. Quỹ nhuận bút của cơ quan thực hiện Bản tin từ các nguồn sau:
a) Nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo.
b) Nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp của các đơn vị có thu.
c) Nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân trong nước
và nước ngoài.
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2. Hàng năm, các đơn vị, cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện Bản tin
phải thực hiện lập dự toán theo khung nhuận bút, thù lao của Quy định này nhưng
không được vượt quá hệ số nhuận bút, thù lao tối đa đối với từng nội dung để
được cấp có thẩm quyền giao kinh phí để có cơ sở lập Quỹ nhuận bút, thù lao.
3. Đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, quỹ
nhuận bút, thù lao do Thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định trên cơ sở cân
đối tài chính của đơn vị và việc trả nhuận bút do Thủ trưởng đơn vị quyết định
căn cứ vào chất lượng, thể loại, khung hệ số nhuận bút nhưng không vượt quá hệ
số tối đa tại khung nhuận bút và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội
bộ (hoặc quy định tương đương) của đơn vị.
Chương III
NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐĂNG
TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Điều 10. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng
trên Cổng/Trang thông tin điện tử
1. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan, đơn
vị sử dụng đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang.
2. Người sưu tầm, người cung cấp văn bản của cơ quan, đơn vị địa phương
và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn
học nghệ thuật dân gian.
3. Ban biên tập Cổng/Trang thông tin điện tử thực hiện việc sưu tầm, cung
cấp, biên tập tin, bài trên Cổng/Trang thông tin điện tử.
Điều 11. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng/Trang
thông tin điện tử
1. Khung nhuận bút/thù lao

TT

Thể loại

A

Nhuận bút

1

Tranh, ảnh

2

Tin viết

3

Đơn vị độ dài

Khung hệ số
Hệ số giá
nhuận
trị
bút/thù lao
tối đa

01 Ảnh

0,25

1

½ trang A4

0,5

2

Bài viết ngắn

Dưới 02 trang
A4

1

2

4

Bài viết ngắn

Trên 2 trang A4

2
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B

Thù lao

1

Tin dịch xuôi

½ trang A4

0,25

1

2

Bài dịch xuôi

01 trang A4

0,4

1,5

3

Tin dịch ngược

½ trang A4

0,3

1,2

4

Bài dịch ngược

01 trang A4

0,6

2

5

Thiết kế banner, logo
tuyên truyền

01 thiết kế

1

1

6

Chương trình mediatrực tuyến

01 chương trình
(3 phút)

6
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Trong đó:
- Một trang A4 là 1 trang có số từ tương đương với 500 từ, chữ thường, cỡ
chữ 14.
- Một bài hoặc tin có nội dung trên dưới 500 từ được tính tròn thành 1 trang A4.
- Bài viết được tính theo 1 trang A4.
- Tin viết được tính theo ½ trang A4.
2. Nhuận bút, thù lao được tính như sau:
Nhuận bút, thù lao = Mức hệ số nhuận bút, thù lao x Giá trị một đơn vị hệ số
nhuận bút, thù lao.
Trong đó:
- Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu.
- Mức hệ số nhuận bút/thù lao = Số lượng độ dài tin bài x Hệ số giá trị.
3. Những quy định khác
a. Chỉ những tin, bài được duyệt đăng thì tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm
mới được hưởng mức nhuận bút như quy định trên.
b. Tuỳ theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng đơn vị (hoặc Ban biên
tập) quản lý Cổng/Trang thông tin điện tử quyết định mức hệ số giá trị tin bài của
tác phẩm nhưng mức hệ số nhuận bút không vượt quá hệ số nhuận bút, thù lao
tối đa trong khung nhuận bút, thù lao.
c. Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm
7% - 10% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.
d. Thù lao trả cho người sưu tầm, người cung cấp văn bản chỉ đạo, điều
hành (được đăng toàn văn) của cơ quan, đơn vị địa phương và bản dịch của những
văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn học nghệ thuật dân
gian hưởng nhuận bút, thù lao tối đa bằng 10% tác phẩm cùng thể loại.
e. Chi tiết cách tính nhuận bút, thù lao tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.
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f. Đối với tác phẩm không quy định trong khung nhuận bút, thù lao quy
định tại Điều này, Thủ trưởng đơn vị quản lý Cổng/Trang thông tin điện tử căn
cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả,
chủ sở hữu và thù lao tương ứng cho người sưu tầm, người cung cấp.
g. Chi bồi dưỡng Ban biên tập Cổng/Trang thông tin điện tử thực hiện việc
sưu tầm, cung cấp, biên tập tin, bài trên Cổng/Trang thông tin điện tử:
- Cán bộ thuộc Ban biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu của tin, bài đăng tải
trên Cổng/Trang thông tin điện tử được hưởng nhuận bút theo quy định tại Khoản
1, Điều 11.
- Cán bộ thuộc Ban biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải
trên Cổng/Trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định.
- Cán bộ làm công tác biên tập tin, bài được hưởng mức thù lao bằng 10%
mức thù lao của người sưu tầm, cung cấp tin, bài, ảnh... (nếu là cán bộ kiêm nhiệm
được giao nhiệm vụ).
- Người chịu trách nhiệm trực tiếp (Trưởng Ban biên tập, Phó Trưởng Ban
biên tập) kiểm duyệt nội dung tin, bài được hưởng 10% - 20% trên tổng số nhuận
bút, thù lao của tin, bài, ảnh… được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử.
Điều 12. Quỹ nhuận bút, thù lao
Quỹ nhuận bút, thù lao được trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường
xuyên của các cơ quan, đơn vị quản lý Cổng/Trang thông tin điện tử và đảm bảo
phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng … năm 2021.
Điều 14: Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Sở; Thủ
trưởng các cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

PHỤ LỤC I
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH NHUẬN BÚT/THÙ LAO TÁC PHẨM
BÀI ĐĂNG TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬUGIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2021/QĐ-UBND ngày tháng
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
I. Ví dụ về cách nhuận bút Tác phẩm đăng trên Cổng/Trang thông
tin điện tử:
Giá trị
Số
một
lượ
Nhuận
Độ
ng Hệ số đơn vị
bút được
Đơn vị độ
dài
hệ số
TT Thể loại
độ
giá
hưởng
dài
thực
nhuận
dài
trị
tế
bút
tin
bài
(đồng)
(đồng)
a
b
c
d
e
g
h
i=e*g*h
Tranh,
1
01 Ảnh
01 ảnh 1
0,25 149.000 37.250
ảnh
01
2 Tin viết
½ trang A4
trang
2
0,5 149.000 149.000
A4
2
Bài viết
3
01 trang A4 trang 2,5
1
149.000 372.500
ngắn
A4
10
từ 2,5 trang
4 Bài viết
trang
4
2
149.000 894.000
A4
A4
Trường hợp “Bài viết” số thứ tự dòng 4, vì số lượng độ dài tin bài x
hệ số giá trị tin bài (bằng 8) vượt qua khung hệ số nhuận bút nên chỉ được
thanh toán tối đa theo khung hệ số nhuận bút (bằng 6).

II. Ví dụ về cách Thù lao Tác phẩm Tác phẩm đăng trên
Cổng/Trang thông tin điện tử:
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TT Thể loại

a

b

Đơn vị độ
dài

c

Tin dịch
1
xuôi

½ trang A4

Bài dịch
xuôi

01 trang A4

2

Chương
trình
3 mediatrực
tuyến
Chương
trình
4 mediatrực
tuyến

01 chương
trình (3 phút)

Độ
dài
thực
tế
d
01
trang
A4
5
trang
A4
05
phút

01 chương
4 phút
trình (3 phút)

Số
lượ
ng Hệ số
độ
giá
dài
trị
tin
bài

Giá trị
một
đơn vị
hệ số
nhuận
bút
(đồng)

Nhuận
bút được
hưởng
(đồng)

e

g

h

i=e*g*h

2

0,25

149.000

74.500

5

0,4

149.000

223.500

2

6

149.000 1.788.000

1

6

149.000

894.000

Trường hợp “Bài dịch xuôi” số thứ tự tại dòng 2 vì số lượng độ dài x hệ số giá
trị (bằng 2) vượt qua khung hệ số nhuận bút tối đa 1,5 nên chỉ được thanh toán tối
đa theo khung hệ số nhuận bút (bằng 1,5)
Trường hợp “Chương trình media-trực tuyến” số thứ tự dòng 3, vì số lượng
độ dài thực tế hơn 1,5 nên được làm tròn lên 2.
Trường hợp “Chương trình media-trực tuyến” số thứ tự dòng 4, vì số lượng độ
dài thực tế nhỏ hơn 1,5 nên được làm tròn xuống là 1.

III. Ví dụ về cách tính thù lao sưu tầm Tác phẩm đăng trên Cổng Trang
thông tin điện tử:

TT Thể loại

Đơn vị độ
dài

Số Hệ số
lượ giá
ng
trị
độ
tin
dài bài

Độ
dài
thực
tế

a
1

b
Tranh,
ảnh

2 Tin viết

Thù lao
được
hưởng

(đồng)

(đồng)

c

d

e

g

h

i=e*g*h

01 Ảnh

01 ảnh

1

0,25

149.000

37.250

2

0,5

149.000

149.000

½ trang A4

Bài viết
ngắn

01 trang A4

4 Bài viết

từ 2,5 trang
A4

3

Giá trị
một
đơn vị
hệ số
nhuận
bút

01
trang
A4
2
trang
A4
10
trang
A4

Thù
lao
sưu
tầm
(đồng)
k=i *
10%
3.725

14.900
2,5

1

149.000

372.500
37.250

4

2

149.000

894.000
89.400
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UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞTHÔNGTINVÀTRUYỀNTHÔNG
Số: 401 /STTTT-TTBCXB
V/v đề nghị đăng nội dung dự thảo
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với
Bản tin, Cổng/Trang Thông tin điện tử
của cơ quan, đơn vị được phép hoạt động
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trên Cổng TTĐT
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Căn cứ Điều 120 và Điều 129 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 về việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện
tử của tỉnh để lấy ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Căn cứ Công văn số 2776 /UBND-NCTH ngày 24 tháng 12 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương xây dựng Quy định chế độ
nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ
quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn Tỉnh.
Trên cơ sở được quy định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
xây dựng dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin,
Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
đăng nội dung dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh
để các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tham gia đóng
góp ý kiến theo quy định.
(Đính kèm dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin,
Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị được phép hoạt động
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)
Rất mong Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xem xét đăng nội
dung dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để các
cơ quan, đơn vị liên quan tham gia đóng góp theo quy định.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TTBCXB. Tien.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Xuân Trang
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