ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 74 /QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành 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
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13, ngày 05/4/2016; Luật Xuất bản
số 19/2012/QH13, ngày 20/11/2012; Luật số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018
sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ 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 15/7/2013 của Chính phủ
hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên
mạng; Nghị định 27/2018/NĐ-CP, ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2013
của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và
thông tin trên mạng;
Căn cứ Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ Quy
định về Chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;
Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định Chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí,
xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 567/HDLN-STTTT-STC, ngày
05/10/2016 của liên Sở Thông tin và truyên thông - Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, ngày
17/8/2016 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định chế độ nhuận bút trong
lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tính Điện Biên;
Căn cứ Văn bản số 2735/STC-QLNS, ngày 23/12/2021 của Sở Tài chính
tỉnh Điện Biên về việc thẩm định Quy định chi trả Chế độ nhuận bút, thù lao đối
với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Điện Biên;
Văn bản số 2065/STTTT-BCXB, ngày 24/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền
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thông tỉnh Điện Biên về việc thẩm định Dự thảo Quy định chi trả Chế độ nhuận
bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử
huyện Điện Biên;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chế độ nhuận bút,
thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử và các
Trang thông tin điện tử thành phần huyện Điện Biên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Ban Biên tập Cổng
thông tin điện tử huyện; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng Phòng
Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền
hình huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở TTTT tỉnh Điện Biên;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Biên tập Cổng TTĐT huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VH&TT.
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