ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên
Cổng/Trang thông tin điện tử huyện Điện Biên
(Ban hành kèm theo Quyết định
/QĐ-UBND, ngày
/ /2022
của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng
thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử thành phần huyện Điện Biên.
2. Các nội dung khác liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao không quy định
trong Quy định này được thực hiện theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày
17 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quy định này áp dụng đối với tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu quyền tác
giả có tác phẩm được cơ quan sử dụng đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện.
2. Ban biên tập, Cộng tác viên; tổ chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm, thông
tin, văn bản được sử dụng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Điện Biên.
Điều 3. Đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao
1. Đối tượng hưởng nhuận bút là tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu quyền tác
giả có tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử.
2. Đối tượng hưởng thù lao là người sưu tầm, người cung cấp tác phẩm,
thông tin, văn bản, tài liệu, Trưởng Ban Biên tập, Phó Trưởng Ban Biên tập, Biên
tập viên, quản trị Cổng/Trang thông tin điện tử và những người thực hiện các công
việc có liên quan trực tiếp đến tác phẩm, thông tin, tin bài được đăng tải.
Điều 4. Quy định chung về chi trả nhuận bút, thù lao
Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định 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.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Quy định về hệ số khung nhuận bút
1. Nhuận bút đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử.
Thể loại

Nhóm

Hệ số tối đa

I

Tin; trả lời bạn đọc; tranh, ảnh

1

Tin ngắn

1,2

2

Tin sâu, tin tổng hợp

1,5

3

Điểm tin, trả lời bạn đọc

1

2

4

Tranh, ảnh

II

Chính luận; phóng sự; ký (một kỳ); sáng
tác văn học; bài phỏng vấn; nghiên cứu

1

Chính luận, Phóng sự, Nghiên cứu; Bài phản
ánh, trao đổi

2

Ký; bài phỏng vấn

4,5

3

Sáng tác văn học

4

III

Media

1

5

7,5

2. Giá trị hệ số nhuận bút, cách tính nhuận bút
a) Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền
lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
b) Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.
Điều 6. Chi trả nhuận bút, thù lao
1. Mức trả thù lao được tùy theo mức độ đóng góp cho những người có liên
quan trực tiếp đến tác phẩm theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quy định này. Mức
thù lao tối đa không vượt quá 20% nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại.
2. Cán bộ, công chức, viên chức trong Ban biên tập, quản trị Cổng thông tin
điện tử do thực hiện nhiệm vụ ở chế độ kiêm nhiệm nên không áp dụng định mức
khoán và được hưởng 100% chế độ nhuận bút và thù lao.
Điều 7. Một số quy định khác
1. Căn cứ vào thể loại, chất lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng và nguồn
kinh phí được cấp, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, người chịu trách
nhiệm kiểm duyệt đánh giá tác phẩm, mức chi trả nhuận bút, thù lao cho các đối
tượng theo quy định.
2. Đối với các thể loại khác chưa quy định trong Quy định này, tùy theo tính
chất, quy mô, UBND huyện quyết định mức nhuận bút, thù lao cho tác giả và
những người liên quan thực hiện nội dung đó. Nhưng không vượt quá khung hệ số
nhuận bút tối đa áp dụng cho Cổng, Trang thông tin điện tử sử dụng ngân sách Nhà
nước để chi trả nhuận bút quy định tại khoản 4, Điều 10, Quyết định 17/2016/QĐUBND ngày 17/8/2016.
3. Đối với tác phẩm của Trung tâm VH-TT-TH huyện được phát nhiều lần
trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện khi đăng tải trên Cổng TTĐT được
hưởng không quá 30% mức nhuận bút phát lần đầu (đối với phát lần thứ 2) và 10%
đối với phát lần thứ ba trở đi.
Chương III
QUỸ NHUẬN BÚT
Điều 8. Quy định về Quỹ nhuận bút
1. Quỹ nhuận bút dùng để trả nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm được
đăng trên Cổng thông tin điện tử do Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên giao cho
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

3

Quỹ nhuận bút dùng để trả nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm được đăng
trên Trang thông tin điện tử thành phần (thuộc Cổng TTĐT huyện) do Ủy ban nhân
dân huyện Điện Biên giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phụ trách Trang.
Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày tác phẩm được đăng tải, công bố, Phòng Văn
hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị phụ trách Trang thông tin điện tử thành phần
phải trả hết tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.
Trường hợp cơ quan đã liên hệ, thông báo ít nhất 3 lần cho người hưởng
nhuận bút, thù lao nhưng không nhận được hồi âm thì tiền nhuận bút, thù lao đó
được kết chuyển sang Quỹ nhuận bút của năm tiếp theo.
2. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Phòng Văn hóa và
Thông tin, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được giao phụ trách Cổng thông tin
điện tử và Trang TTĐT thành phần phối hợp với Ban biên tập Cổng thông tin điện
tử và đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí quỹ nhuận bút để tổng hợp vào dự
toán chi thường xuyên của đơn vị gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình
Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
3. Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán quỹ nhuận bút thực hiện theo
quy định của pháp luật hiện hành.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Trên cơ sở Quy định này và các quy định hiện hành khác của pháp luật có
liên quan, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TH, Văn phòng
HĐND&UBND, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai
thực hiện Quy định này.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin,
theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh,
các đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, sửa đổi, bổ
sung Quy định cho phù hợp./.

