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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

Số: 23/2020/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm 

đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Thuận _______________________________ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

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 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 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 
15 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông 
tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương 
trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số  
1190/TTr-STTTT ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 762/BC-
STP ngày 22 tháng 4 năm 2020, Báo cáo thẩm định bổ sung số 1075/BC-STP 
ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Sở Tư pháp.  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ nhuận bút, 

thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh 
Thuận, gồm 03 Chương, 09 Điều. 

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 7 năm 

2020 và thay thế Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, 
thông tin được đăng trên Trang tin điện tử tỉnh Ninh Thuận. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng đơn vị quản lý Cổng 
thông tin điện tử tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
  

Lưu Xuân Vĩnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
QUY ĐỊNH 

Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên  
Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Thuận 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) _______________________________ 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với các tác 

phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Thuận. 
 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
2. Thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và những người tham 

gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm được đăng tải. 
3. Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo 

tác phẩm. 
 
Điều 3. Giải thích từ ngữ  
1. Nhuận bút là khoản tiền do cơ quan được giao thực hiện chi trả cho tác 

giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin 
điện tử. 

2. Thù lao là khoản tiền do cơ quan được giao thực hiện chi trả cho 
những người thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm quy định tại 
Quy định này. 

 
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 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. 

2. Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số, phóng sự điều 
tra; 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 nhằm khuyến 
khích sự sáng tạo. 
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3. Tác phẩm đã công bố, phổ biến khi được sử dụng lại, tác giả hoặc chủ sở 
hữu quyền tác giả hưởng nhuận bút theo quy định tại Quy định này và quy định 
của cơ quan sử dụng tác phẩm. 

4. Đối với tác phẩm đồng tác giả, tỷ lệ phân chia nhuận bút do các tác giả 
thỏa thuận. 

 
Chương II 

NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM 
ĐĂNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

 
Điều 5. Nhuận bút đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh 
1. Khung nhuận bút đối với tác phẩm theo từng thể loại: 

STT Thể loại Khung hệ số 
nhuận bút 

1 

Tin  
- Tin hoạt động, sự kiện không kèm ảnh 1,0 
- Tin hoạt động, sự kiện kèm ảnh 1,5 
- Tin tổng hợp, tin sâu, tường thuật 1,2-2,5 
- Tin đăng lại báo khác 0,5 

2 

Ảnh  
Ảnh hoạt động sản xuất trên các lĩnh vực, cụ thể:  
- Ở vùng đồng bằng, thành phố 1,2-1,5 
- Ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa 1,5-1,8 

3 
Bài  
- Bài phản ảnh 2,0-2,5 
- Bài bình luận 2,5-3,0 

4 Nghiên cứu 3,0-4,0 
5 Trực tuyến, Media 4,0-5,0 

2. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu. 
3. Nhuận bút được tính như sau: 
Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút. 
4. Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, thủ trưởng đơn vị quản lý Cổng 

thông tin điện tử quyết định mức hệ số giá trị tin bài của tác phẩm không vượt 
quá hệ số tối đa trong Khung hệ số nhuận bút. 

5. Đối với tác phẩm không quy định trong Khung hệ số nhuận bút quy định 
tại khoản 1 Điều này, thủ trưởng đơn vị quản lý Cổng thông tin điện tử căn cứ 
tính chất, đặc trưng của tác phẩm quyết định hệ số nhuận bút cho người cung cấp. 
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Điều 6. Chi bồi dưỡng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thực hiện 
việc sưu tầm, cung cấp, biên tập tin, bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

1. Cán bộ thuộc Ban Biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu của tin, bài đăng 
tải trên Cổng thông tin điện tử được hưởng nhuận bút theo quy định tại khoản 1 
Điều 5 của Quy định này.  

2. Cán bộ thuộc Ban biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định dưới đây: 

STT Thể loại Đơn vị 
độ dài tin 

Hệ số giá trị 
tin bài 

1 Tin ½ trang A4 1 
2 Tin tổng hợp, nghiên cứu phân tích, 

phỏng vấn 1 trang A4 1,2 

3 Ảnh 01 0,5 
4 Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian 1 trang A4 1,5 

Thù lao = Mức hệ số nhuận bút 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 tối thiểu. 
Hệ số nhuận bút = Số lượng độ dài tin bài x Hệ số giá trị tin bài. 
Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng đơn vị quản lý Cổng 

thông tin điện tử quyết định mức hệ số giá trị tin bài của tác phẩm không vượt 
quá Hệ số giá trị tin bài. 

3. Cán bộ làm công tác biên tập tin, bài được hưởng mức thù lao bằng 20% 
mức thù lao của người sưu tầm, cung cấp tin, bài (nếu là cán bộ kiêm nhiệm).   

 
Điều 7. Quản lý và sử dụng kinh phí nhuận bút 
1. Trên cơ sở kinh phí nhuận bút được cấp hàng năm, căn cứ vào kết quả 

đánh giá chất lượng của từng tác phẩm trên Cổng thông tin điện tử theo tiêu chí 
đã quy định, cơ quan được giao thực hiện chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở 
hữu tác phẩm theo Quy định này. 

2. Kinh phí nhuận bút chỉ được sử dụng để chi nhuận bút và thù lao, không 
được sử dụng vào mục đích khác.  

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị và địa 
phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Ban biên tập Cổng thông 
tin điện tử tỉnh gửi bài đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 
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phối hợp thực hiện chi trả nhuận bút theo Quy định này. Ban biên tập Cổng thông 
tin điện tử tỉnh chịu trách nhiệm về thông tin được duyệt đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của tỉnh. 

 
Điều 9. Điều khoản thi hành 
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán kinh phí chi trả 

nhuận bút, thù lao dựa trên nguồn kinh phí nhuận bút được cấp hàng năm để chi 
trả cho tác giả có tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, 
đồng thời, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nội dung tại Quy định 
này cho Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm vào tháng 01 của năm tiếp theo. 

2. Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí nhuận 
bút hàng năm đảm bảo đủ chi trả cho các tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của tỉnh và kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh 
kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, tổng hợp, báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
  

Lưu Xuân Vĩnh 
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