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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
Số:�40/2021/QĐ-U�ND� � ��������������ày�12�t�á���7��ăm�2021�

�
QUYẾT�ĐỊ�H�

Ban�hành�Quy�định�chế�độ�nhuận�bút�tron��lĩnh�vực�báo�chí����������
��������trên�địa�bàn�tỉnh��inh�Thuận�____________________�

�
ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��

�
Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�
L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;��

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�
p�ạm�p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că��cứ�L��t�Báo�c�í���ày�05�t�á���4��ăm�2016;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 18/2014/�Đ-CP� ��ày� 14� t�á��� 3� �ăm� 2014� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���về�c�ế�độ�������bút�tro���lĩ���vực�báo�c�í��x�ất�bả�;�

��eo�đề����ị�của�G�ám�đốc�Sở���ô���t���và��r�yề��t�ô���tạ���ờ�trì���số�
1530/��r-S�������ày�29�t�á���6��ăm�2021�và�Báo�cáo�t�ẩm�đị���số�1373/BC-
S�P���ày�29�t�á���6��ăm�2021�của�Sở��ư�p�áp.�

�

QUYẾT�ĐỊ�H:�
�

Điều� �.����� hà�h� kèm�theo�Quyết� đị�h��ày�Quy�đị�h� chế�độ��huậ��bút�
t�o���lĩ�h�vực�báo�chí�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�,��ồm�05�Chươ��,�12�Điều.�

�
Điều��.�Điều�khoản�thi�hành�

1.�Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�thi�hà�h�kể�từ���ày�22�thá���7��ăm�2021.�

2.�Quyết� đị�h� �ày� th�y� thế�Quyết� đị�h� số�257/2006/QĐ-U�ND���ày�02�
thá��� 10��ăm�2006� về� b���hà�h�chế�độ��huậ��bút� tác��iả,� tác�phẩm�và� �hữ���
cô���việc�liê��qu���sả��xuất�chươ���t�ì�h�phát�th��h�và�t�uyề��hì�h;�Quyết�đị�h�
số�315/2005/QĐ-U�ND���ày�12� thá���9� �ăm�2005� củ���y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�
Ni�h��huậ��b���hà�h�Quy�đị�h�chế�độ��huậ��bút��áo�Ni�h��huậ�;�Quyết�đị�h�
số�179/2008/QĐ-U�ND���ày�15�thá���7��ăm�2008�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�về�
việc�sử��đổi,�bổ�su���Quyết�đị�h�số�315/2005/QĐ-U�ND���ày�12�thá���9��ăm�
2005�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ��b���hà�h�Quy�đị�h�chế�độ��huậ��bút�
�áo�Ni�h��huậ�.�



CÔNG��ÁO�NINH��HUẬN/Số�19+20/N�ày�30-7-2021�

�

58�

Chá�h�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�Giám�đốc�các�sở;�thủ�t�ưở���các�
b��,���à�h� thuộc��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h� chịu� t�ách��hiệm� thi�hà�h�Quyết� đị�h�
�ày./.�

�
� TM.�ỦY�BA���HÂ��DÂ��

KT.�CHỦ�TỊCH�
PHÓ�CHỦ�TỊCH�
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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
�

QUY�ĐỊ�H�
Chế�độ�nhuận�bút�tron��lĩnh�vực�báo�chí�trên�địa�bàn�tỉnh��inh�Thuận�

�(Kèm�t�eo�Q�yết�đị���số�40/2021/QĐ-UB�D�
��ày�12�t�á���7��ăm�2021�của�Ủy�ba����â��dâ��tỉ�������������)�_________________________________________�

�
Chươn��I�

QUY�ĐỊ�H�CHU�G�
�

Điều��.�Phạm�vi�điều�chỉnh�

Quy�đị�h��ày�quy�đị�h�về�chế�độ��huậ��bút�cho�tác��iả,�chủ�sở�hữu�quyề��
tác��iả�đối�với�tác�phẩm�báo�chí�(�ồm�báo�i�,�báo��ói,�báo�hì�h,�báo�điệ��tử);�thù�
l�o�cho���ười�th�m��i��thực�hiệ��các�cô���việc�liê��qu���đế��tác�phẩm�báo�chí,�
��ười�sưu�tầm� tài� liệu,� cu��� cấp� thô���ti�� phục�vụ�cho�việc� sá��� tạo�tác�phẩm�
báo�chí.��

�
Điều��.�Đ�i�tượn��áp�dụn��

Quy�đị�h��ày�áp�dụ���đối�với� tác��iả,�chủ�sở�hữu�quyề��tác��iả,��hà�báo,�
phó���viê�,�biê��tập�viê�,�cơ�qu���báo�chí�và�các�cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��liê��
qu���đế��tác�phẩm�báo�chí.��

�
Điều�3.�Quy�định�về�trả�nhuận�bút,�thù�lao�

1.�Mức��huậ��bút,�thù�l�o�t�ả�cho�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�quyề��tác��iả�và�
�hữ�����ười�th�m��i�� thực� hiệ��các�cô���việc� liê��qu���đế�� tác� phẩm�báo�chí�
că��cứ�vào�thể� loại,�chất�lượ���tác�phẩm,�mức�độ�ả�h�hưở���củ��tác�phẩm�đế��
ki�h�tế�-�xã�hội,�mức�độ�đó����óp�vào�tác�phẩm,�các�quy�đị�h�khuyế��khích�sá���
tạo� tác� phẩm� tại� Quy� đị�h� �ày� và� quy� đị�h� củ��cơ� qu��� báo� chí� sử�dụ��� tác�
phẩm.�Mức��huậ��bút�củ�� tác��iả�khô��� thấp� hơ��mức�thù�l�o�củ����ười� th�m�
�i��cô���việc�có�liê��qu���đế��tác�phẩm�cù���thể�loại.�

2.��ác��iả�củ��tác�phẩm�dà�h�cho�thiếu��hi,�dâ��tộc�thiểu�số,�phó���sự�điều�
t��;� tác��iả�là���ười�Việt�N�m�viết� t�ực�tiếp�bằ���tiế����ước���oài,���ười�Ki�h�
viết� t�ực� tiếp�bằ��� tiế��� dâ�� tộc� thiểu� số,���ười�dâ�� tộc� thiểu� số�viết� t�ực� tiếp�
bằ���tiế���củ��dâ��tộc�thiểu�số�khác;�tác��iả�củ��tác�phẩm�được�thực�hiệ��t�o���
điều�kiệ��khó�khă�,���uy�hiểm�và��hữ���t�ườ���hợp�đặc�biệt�khác�được�hưở���
�huậ��bút�c�o�hơ���hằm�khuyế��khích�sá���tạo.�

3.��ác�phẩm� thuộc�loại�hì�h�sá���tác,���hiê��cứu�được�t�ả��huậ��bút�c�o�
hơ��tác�phẩm�dịch,�phó���tác,�cải�biê�,�chuyể��thể,�sưu�tầm,�biê��soạ�,�chú��iải,�
tuyể��tập�và�hợp�tuyể�.��ác��iả�được�hưở����huậ��bút�theo�quy�đị�h�củ��cơ�qu���
sử�dụ���tác�phẩm�khi�tác�phẩm�đó�được�sử�dụ���làm�tuyể��tập,�hợp�tuyể�,�phó���
tác,� cải� biê�,� chuyể�� thể,� sưu� tầm�và� biê�� soạ�� thà�h� tác� phẩm�mới� hoặc�dịch�
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s������ô����ữ�khác.�Đối�với�tác�phẩm��ốc�được�dịch�s������ô����ữ�khác�để�thể�
hiệ��t�ê��loại�hì�h�báo�chí�khác�hoặc�ấ��phẩm�báo�chí�khác�củ��cù���một�cơ�qu���
báo�chí,�việc�chi�t�ả��huậ��bút�thực�hiệ��theo�quy�đị�h�củ��từ���cơ�qu���báo�chí.�

4.��ác�phẩm�đã�cô���bố,�phổ�biế��khi�được�sử�dụ���lại,�tác��iả�hoặc�chủ�sở�
hữu�quyề��tác��iả�hưở����huậ��bút� theo�quy�đị�h�tại�Quy�đị�h��ày�và�quy�đị�h�
củ��cơ�qu���sử�dụ���tác�phẩm.�

5.�Đối�với�tác�phẩm�đồ���tác��iả,�tỷ�lệ�phâ��chi���huậ��bút�do�các�tác��iả�
thỏ��thuậ�.�

6.��ác�phẩm� báo�chí�đă��� tải� lại�có�t�ích�dẫ����uồ��củ��cơ�qu���báo�chí�
khác�đã�có�thỏ��thuậ��chi��sẻ�thô���ti��theo�quy�đị�h�về�bả��quyề�,��huậ��bút�do�
các�cơ�qu���báo�chí�thỏ��thuậ��quyết�đị�h.�

7.�Cơ�qu���báo�chí�t�ích�lập�quỹ��huậ��bút� t�o���phạm�vi���uồ��đã�được�
quy� đị�h.� Quỹ� �huậ�� bút� dù��� để� t�ả� �huậ�� bút� cho� tác� �iả� hoặc� chủ�sở� hữu�
quyề��tác��iả�có�tác�phẩm�được�sử�dụ��;�t�ả�thù�l�o,�lợi�ích�vật�chất;�tổ�chức�các�
hoạt�độ���khuyế��khích�sá���tạo,�khô���sử�dụ���vào�mục�đích�khác.�

8.�Đối�với�tác�phẩm�thuộc�thể�loại�chư��được�quy�đị�h�cụ�thể�tại�Quy�đị�h�
�ày,�việc�t�ả��huậ��bút�do�bê��sử�dụ���tác�phẩm�và�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�quyề��tác�
�iả�thỏ��thuậ��thô���qu��hợp�đồ���khoá���ọ�.�

9.�Chậm��hất�60���ày,�kể�từ���ày�tác�phẩm�được�đă���tải�cô���bố,�bê��sử�
dụ���tác�phẩm�phải� t�ả�hết�tiề���huậ��bút�cho�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�quyề��tác�
�iả�theo�quy�đị�h.���ườ���hợp�cơ�qu���báo�chí�đã�liê��hệ,�thô���báo�ít��hất�3�lầ��
cho� ��ười� hưở��� �huậ�� bút,� thù� l�o� �hư��� khô��� �hậ�� được� hồi� âm� thì� tiề��
�huậ��bút,�thù�l�o�đó�được�kết�chuyể��s����Quỹ��huậ��bút�củ���ăm�tiếp�theo.�

10.��ác��iả�làm�việc�theo�chế�độ�hợp�đồ���với�cơ�qu���báo�chí�sử�dụ���tác�
phẩm,�sá��� tạo� tác�phẩm���oài� đị�h�mức�được��i�o�củ�� cơ�qu���báo�chí,�được�
hưở���100%��huậ��bút.�

11.�N�ười�thuộc�cơ�qu���báo�chí�sử�dụ���tác�phẩm�thực�hiệ��các�cô���việc�
liê��qu���đế��tác�phẩm�báo�chí���oài�đị�h�mức�được��i�o,�hưở���100%�thù�l�o.�

�
Chươn��II�

�HUẬ��BÚT,�THÙ�LAO�ĐỐI�VỚI�TÁC�PHẨM�
BÁO�I�,�BÁO�ĐIỆ��TỬ�

�
Điều�4.�Đ�i�tượn��hưởn��nhuận�bút,� thù�lao�đ�i�với�tác�phẩm�báo�in,�

báo�điện�tử�

1.��ác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�quyề��tác��iả�có�tác�phẩm�được�cơ�qu���báo�chí�
sử�dụ��.�

2.�Lã�h�đạo�cơ�qu���báo�chí,�biê��tập�viê��và��hữ�����ười�th�m��i�� thực�
hiệ��các�cô���việc�có�liê��qu���đế��tác�phẩm�báo�chí.�

3.�N�ười�sưu�tầm�tài�liệu,�cu���cấp�thô���ti��phục�vụ�cho�việc�sá���tạo�tác�
phẩm�báo�chí.�



CÔNG��ÁO�NINH��HUẬN/Số�19+20/N�ày�30-7-2021�

�

��61

Điều�5.��huận�bút�đ�i�với�tác�phẩm�báo�in,�báo�điện�tử�

1.�Khu����huậ��bút�cho�tác�phẩm�báo�i�,�báo�điệ��tử�được�quy�đị�h��hư�s�u:�

�hóm� Thể�loại� Hệ�s��t�i�đa�

1�
�i��
��ả�lời�bạ��đọc�

4�

2� ����h� 4�

3� Ả�h� 4�

4� Chí�h�luậ�� 12�

5�
Phó���sự�
Ký�(một�kỳ)�
�ài�phỏ���vấ��

12�

6� Sá���tác�vă��học� 12�

7� N�hiê��cứu� 12�

8�
��ực�tuyế��
Medi��

20�

2.�Giá�t�ị�một�đơ��vị�hệ�số��huậ��bút�bằ���10%�mức� tiề��lươ���cơ� sở�áp�
dụ���cho�cá��bộ,�cô���chức,�viê��chức�và�lực�lượ���vũ�t�����(s�u�đây��ọi�chu���
là�mức�tiề��lươ���cơ�sở).�

Đối�với�cơ�qu���báo�chí�tự�bảo�đảm�chi�phí�hoạt�độ��,�việc�t�ả��huậ��bút�
c�o� hơ�� mức� bì�h� quâ�� chu��� do� �ổ��� �iê�� tập� quyết� đị�h� că�� cứ� vào�
chất�lượ��,�thể�loại,�khu���hệ�số��huậ��bút��hư���khô���vượt�quá�hệ�số�tối�đ��tại�
khu����huậ��bút�Quy�đị�h��ày.�

3.�Nhuậ��bút�được�tí�h��hư�s�u:�

Nhuậ��bút�=�Mức�hệ�số��huậ��bút�x�Giá�t�ị�một�đơ��vị�hệ�số��huậ��bút.�

4.�Nhữ���quy�đị�h�khác�

�)��ác��iả�phầ��lời� củ��bả���hạc,�củ��t�uyệ��t���h,�phụ�đề�thể�loại�Medi��
hưở���từ�20�-�50%��huậ��bút�củ��tác�phẩm�đó.�

b)��ác��iả�bả��dịch�từ�tiế����ước���oài,�tiế���dâ��tộc�thiểu�số�s����tiế���
Việt� hoặc� ��ược� lại�hưở��� từ�40� -�65%��huậ�� bút� củ�� tác� phẩm�cù���thể� loại�
tươ���ứ���bằ���tiế���Việt.�Mức��huậ��bút�do��ổ���biê��tập�quyết�đị�h.�

c)��ác��iả�củ��tác�phẩm�dà�h�cho�thiếu��hi,�dâ��tộc�thiểu�số�hưở���thêm�10�
-�20%��huậ��bút�củ��tác�phẩm�đó��hằm�khuyế��khích�sá���tạo.�

d)��ác��iả�là���ười�Việt�N�m�viết�t�ực�tiếp�bằ���tiế����ước���oài,���ười�
Ki�h�viết� t�ực�tiếp�bằ���tiế���dâ��tộc�thiểu�số,���ười�dâ��tộc�thiểu�số�viết� t�ực�
tiếp�bằ���tiế���củ��dâ��tộc�thiểu�số�khác�hưở���thêm�30�-�50%��huậ��bút�củ��tác�
phẩm�đó��hằm�khuyế��khích�sá���tạo.�

đ)��ác��iả� củ��tác�phẩm� thực�hiệ�� t�o���điều�kiệ��khó�khă�,���uy�hiểm�
được� hưở��� thêm� tối� đ�� bằ���mức� �huậ�� bút� củ�� tác� phẩm� đó� �hằm�khuyế��
khích�sá���tạo.�
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e)�Đối�với�báo�điệ��tử,��huậ��bút,�thù�l�o�thô���ti��do�độc��iả�cu���cấp�sẽ�
do��ổ���biê��tập�quyết�đị�h,�t�ừ��hữ���t�ườ���hợp�có�thỏ��thuậ��khác.�

�)�Đối�với�các�bài�phỏ���vấ�,���ười�phỏ���vấ��và���ười�t�ả�lời�phỏ���vấ��
được�cơ�qu���báo�chí�t�ả��huậ��bút�theo�quy�chế�củ��cơ�qu���báo�chí.�

�
Điều�6.�Quỹ�nhuận�bút�

1.�Quỹ��huậ��bút�củ��cơ�qu���báo� i�,�báo�điệ��tử�được�hì�h�thà�h�từ�các�
��uồ��s�u:�

�)�N�uồ��từ���â��sách�Nhà��ước�cấp;�

b)�N�uồ��thu�từ�hoạt�độ���báo�chí;��

c)�N�uồ��thu�từ�các�hoạt�độ���ki�h�tế�củ��cơ�qu���báo�chí;�

d)�N�uồ��hỗ�t�ợ,�tài�t�ợ�củ��các�tổ�chức,�cá��hâ��t�o����ước�và��ước���oài�
theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

2.�Đối�với�cơ�qu���báo�chí�chư��bảo�đảm�chi�phí�hoạt�độ��,�cơ�qu���chủ�
quả��có� t�ách��hiệm�cấp�ki�h�phí�cho�cơ�qu���báo� chí�t�ích�lập�quỹ��huậ��bút�
t�ê��cơ�sở�dự�toá��xây�dự���theo�quy�đị�h��hư�s�u:�

Quỹ��huậ��bút�hà����ăm�=��ổ���số��huậ��bút�phải�t�ả�cho�các�kỳ�báo,�tạp�
chí�xuất�bả��t�o����ăm�+�Nhuậ��bút�tă���thêm��hằm�khuyế��khích�sá���tạo�tác�
phẩm�+��hù�l�o.�

-��ổ���số��huậ��bút�phải�t�ả�cho�các�kỳ�báo,�tạp�chí�t�o����ăm�=��ổ���hệ�
số��huậ��bút�bì�h�quâ��t�o���một�kỳ�báo,�tạp�chí�x�Giá�t�ị�một�đơ��vị�hệ�số��huậ��
bút�x�số�kỳ�báo,�tạp�chí�t�o����ăm.�

-�Nhuậ��bút�tă���thêm��hằm�khuyế��khích�sá���tạo�tác�phẩm�tối�đ��khô���
quá�30%�tổ���số��huậ��bút�phải�t�ả�cho�các�kỳ�báo,�tạp�chí�xuất�bả��t�o����ăm.�

-��ổ���số�thù�l�o�tối�đ��khô���quá�50%�tổ���số��huậ��bút�phải�t�ả�cho�các�
kỳ�báo,�tạp�chí�xuất�bả��t�o����ăm.�

3.�Đối�với�cơ�qu���báo�chí�tự�bảo�đảm�chi�phí�hoạt�độ��,�quỹ��huậ��bút�do�
cơ�qu���báo�chí�quyết�đị�h�t�ê��cơ�sở�câ��đối�tài�chí�h�củ��đơ��vị.�

�
Chươn��III�

�HUẬ��BÚT,�THÙ�LAO�ĐỐI�VỚI�TÁC�PHẨM�
BÁO��ÓI,�BÁO�HÌ�H�

�
Điều�7.�Đ�i�tượn��hưởn��nhuận�bút,�thù�lao�đ�i�với�tác�phẩm�báo�nói,�

báo�hình�

1.��ác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu� quyề�� tác��iả�có�tác�phẩm�được�cơ�qu���báo�
�ói,�báo�hì�h�sử�dụ��.�

2.��iê��kịch,�đạo�diễ�,��hạc�sĩ�(khô���kể�phầ���hạc�qu��bă���tư�liệu)�-�đối�
với�báo��ói.�

3.��iê��kịch,�đạo�diễ�,� qu�y� phim,���ười� dự��� phim,��hạc� sĩ� (khô���kể�
phầ���hạc�qu��bă���tư�liệu),�họ��sĩ�-�đối�với�báo�hì�h.�
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4.�Lã�h�đạo�cơ�qu��� báo� �ói�và� báo� hì�h,�phát� th��h�viê�,�biê�� tập�viê�,�
diễ��viê��sâ��khấu,�điệ��ả�h�và�các�loại�hì�h���hệ� thuật�khác,�đạo� diễ��chươ���
t�ì�h,���ười�chỉ�huy�dà��dự���âm��hạc,���ười�thiết�kế�á�h�sá��,�t�ợ�lý���hệ�thuật,�
đạo�diễ��và�chuyê��viê��kỹ�thuật�âm�th��h,�qu�y�phim�kỹ�xảo�được�t�ả�thù�l�o.�

�
Điều�8.��huận�bút�đ�i�với�tác�phẩm�báo�nói,�báo�hình�

1.�Khu����huậ��bút�cho�tác�phẩm�báo��ói,�báo�hì�h�được�quy�đị�h��hư�s�u:�

�hóm� Thể�loại� Hệ�s��t�i�đa�

1�
�i��
��ả�lời�bạ��đọc�

4�

2� Chí�h�luậ�� 12�

3�
Phó���sự�
Ký�(một�kỳ)�
�ài�phỏ���vấ��

12�

4� Sá���tác�vă��học� 12�

5�
N�hiê��cứu,�hướ���
dẫ��kho��học��iáo�dục�

12�

6� �ọ��đàm,��i�o�lưu� 20�

2.�Giá�t�ị�một�đơ��vị�hệ�số��huậ��bút�bằ���10%�mức�tiề��lươ���cơ�sở.��

3.��ác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu� quyề�� tác��iả�có�tác�phẩm�được�cơ�qu���báo�
�ói,�báo�hì�h�sử�dụ���hưở����huậ��bút�theo�quy�đị�h�tại�khu����huậ��bút.�

4.�Nhuậ��bút�t�ả�cho�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�quyề��tác��iả�là��iê��kịch,�đạo�
diễ�,��hạc�sĩ�(khô���kể�phầ���hạc�qu��bă���tư�liệu)�-�đối�với�báo��ói��hư�s�u:�

�)�Đối�với�thể�loại�1,�2,�3,�5,�6�t�o���khu����huậ��bút,�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�
quyề��tác��iả�hưở����huậ��bút�bằ���20�-�30%�mức��huậ��bút�củ��thể�loại�tươ���ứ��;�

b)�Đối�với�thể�loại�4�t�o���khu����huậ��bút,�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�quyề��
tác��iả�hưở����huậ��bút�khô���quá�50�-�150%�thể�loại�tươ���ứ��;�

c)�Đối�với� tác�phẩm�sâ��khấu�và�các�loại�hì�h���hệ�thuật�biểu�diễ��khác,�
tác� �iả� hoặc� chủ� sở�hữu� quyề�� tác� �iả� hưở��� �huậ�� bút� bằ��� 50� -� 70%� mức�
�huậ�� bút� theo�quy� đị�h�củ�� pháp� luật� về�chế�độ� �huậ��bút�cho� tác� phẩm�sâ��
khấu�và�các�loại� hì�h���hệ� thuật�biểu�diễ�� khác,��huậ�� bút�cho� tác� phẩm�điệ��
ả�h,�video.�

5.�Nhuậ��bút�t�ả� cho�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�quyề�� tác��iả� là� �iê��kịch,�
đạo�diễ�,�qu�y�phim,���ười�dự���phim,��hạc�sĩ�(khô���kể�phầ���hạc�qu��bă���tư�
liệu),�họ��sĩ�-�đối�với�báo�hì�h��hư�s�u:�

�)�Đối�với�thể�loại�1,�2,�3,�5,�6�t�o���khu����huậ��bút,�tác��iả�hoặc�chủ�sở�
hữu�quyề��tác��iả�hưở����huậ��bút�bằ���50�-�100%�mức��huậ��bút�củ��thể�loại�
tươ���ứ��;�

b)�Đối�với�thể�loại�4�t�o���khu����huậ��bút,�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�quyề��
tác��iả�hưở����huậ��bút�bằ���100�-�200%�thể�loại�tươ���ứ��;��
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c)�Đối�với�tác�phẩm�sâ��khấu�và�các�loại�hì�h���hệ�thuật�biểu�diễ��khác,�
tác�phẩm�điệ��ả�h,�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu�tác�phẩm�hưở����huậ��bút�bằ���mức�
�huậ��bút�tươ���ứ��� theo� quy�đị�h� củ��pháp�luật�về�chế�độ��huậ�� bút�cho� tác�
phẩm� sâ�� khấu� và� các� loại� hì�h� ��hệ� thuật� biểu� diễ��khác,� �huậ��bút� cho� tác�
phẩm�điệ��ả�h,�video.�Giám�đốc�Đài�Phát�th��h�và���uyề��hì�h�tỉ�h�được�quyề��
t�ả��huậ��bút�cho�tác��iả�hoặc�chủ�sở�hữu� tác�phẩm�ở�mức�c�o�hơ���hư���tổ���
�huậ��bút�và�thù�l�o�tối�đ��khô���quá�20%�đối�với�phim�t�uyệ�,�sâ��khấu�t�uyề��
hì�h,�khô���quá�60%�đối�với�phim�tài�liệu,�phim�kho��học�t�o���tổ���chi�phí�sả��
xuất�tác�phẩm�(khô���b�o��ồm�chi�phí�thiết�bị�về�t�uyề��hì�h).�

6.�Nhữ���quy�đị�h�khác�

�)� �ác� phẩm� phát��hiều� lầ�� t�ê�� só��� hưở����huậ��bút� theo� thỏ�� thuậ��
t�o���hợp�đồ��.�

b)�Đối� với� thể� loại� cầu� phát� th��h,� cầu� t�uyề�� hì�h,� chươ��� t�ì�h� phát�
th��h� t�ực�tiếp,� chươ���t�ì�h� t�uyề��hì�h� t�ực�tiếp�và��hữ���thể�loại�khác�chư��
quy�đị�h�tại�Quy�đị�h��ày,�tùy�theo�tí�h�chất,�quy�mô,�Giám�đốc�Đài�Phát�th��h�
và���uyề��hì�h�tỉ�h�quyết�đị�h�mức��huậ��bút,�thù�l�o�cho�tác� �iả�hoặc�chủ�sở�
hữu�quyề��tác��iả�và��hữ�����ười�liê��qu���thực�hiệ��các�chươ���t�ì�h�đó.�

�
Điều��.�Quỹ�nhuận�bút�

1.�Quỹ��huậ��bút�củ��báo��ói,�báo�hì�h�được�hì�h�thà�h�từ�các���uồ��s�u:�

�)�N�uồ��từ���â��sách�Nhà��ước�cấp;�

b)�N�uồ��thu�từ�hoạt�độ���báo�chí;�

c)�N�uồ��thu�từ�các�hoạt�độ���ki�h�tế�củ��cơ�qu���báo�chí;�

d)�N�uồ��hỗ�t�ợ,�tài�t�ợ�củ��các�tổ�chức,�cá��hâ��t�o����ước�và��ước���oài�
theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

2.�Đối�với�Đài�Phát�th��h�và���uyề��hì�h� tỉ�h�khi�chư��bảo�đảm�chi�phí�
hoạt�độ��,�cơ�qu���chủ�quả��có�t�ách��hiệm�cấp�ki�h�phí�t�ích�lập�quỹ��huậ��bút�
t�ê��cơ�sở�dự�toá��xây�dự���theo�quy�đị�h��hư�s�u:�

Quỹ��huậ��bút�hà����ăm�=��ổ���số��huậ��bút�phải�t�ả�t�o����ăm�+�Nhuậ��
bút�tă���thêm��hằm�khuyế��khích�sá���tạo�tác�phẩm�+��hù�l�o.�

-��ổ��� số��huậ�� bút�phải�t�ả� t�o����ăm�=�Số�lượ��� bì�h� quâ�� �huậ�� bút�
cho� một�chươ��� t�ì�h� phát� th��h,� t�uyề�� hì�h�x��ổ��� thời� lượ���chươ��� t�ì�h�
phát�th��h,�t�uyề��hì�h�t�o����ăm.�

-�Nhuậ��bút�tă���thêm��hằm�khuyế��khích�sá���tạo�tác�phẩm�tối�đ��khô���
quá�30%�tổ���số��huậ��bút�phải�t�ả�t�o����ăm.�

-��ổ���số�thù�l�o�tối�đ��khô���quá�70%�tổ���số��huậ��bút�phải�t�ả�t�o����ăm.�
�
�
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Chươn��IV�
MỘT��Ố�QUY�ĐỊ�H�KHÁC��

�

Điều���.�Mức�hệ�s��nhuận�bút�

�ùy�theo� thể� loại,�chất� lượ��� tác�phẩm�và�khả� �ă�����uồ��ki�h�phí�củ��
đơ�� vị,� �hủ� t�ưở���cơ�qu��� báo� chí� xây� dự��� tiêu� chí,� quyết� đị�h� mức� hệ� số�
�huậ��bút�củ��từ���thể� loại�tác�phẩm��hư���khô���vượt�quá�hệ�số�tối�đ��t�o���
khu����huậ��bút�tại�quy�đị�h��ày.�

�
Điều���.�Chi�trả�thù�lao�

�ùy�vào�điều�kiệ�� và� tí�h�chất� hoạt�độ�����hiệp�vụ,� thủ�t�ưở���cơ�qu���
báo�chí�quy�đị�h�đối�tượ��,�đị�h�mức�và��iá�t�ị�thù�l�o�cho�từ���vị�t�í�cô���việc.�

�
Chươn��V�

TỔ�CHỨC�THỰC�HIỆ��
�

Điều���.�Trách�nhiệm�thi�hành�

1.��hủ�t�ưở���cơ�qu���báo�chí�că��cứ�điều�kiệ��thực�tiễ��cơ�qu��,�đơ��vị�
b���hà�h�quy�đị�h�chi� t�ả��huậ��bút,�thù�l�o�củ��đơ��vị;�hằ����ăm� lập�dự�toá��
ki�h�phí��ửi�cơ�qu���tài�chí�h�cù���cấp�để�t�ì�h�cấp�có�thẩm�quyề��phê�duyệt.�

2.���o��� quá� t�ì�h� tổ�chức� t�iể��kh�i� thực� hiệ���ếu� có� vướ���mắc,� phát�
si�h,�các�cơ�qu��,�đơ��vị�kịp�thời�phả��á�h�về�Sở��hô���ti��và���uyề��thô���để�
tổ���hợp�báo�cáo��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xem�xét,�điều�chỉ�h�cho�phù�hợp./.�
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