TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 1654-QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 10 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng
trên Trang Thông tin điện tử (Website) Tỉnh ủy
----- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã được quy định;
- Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014 của Chính phủ về
chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;
- Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC, ngày 15/11/2012 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, ngày 13/02/2015 của UBND
tỉnh ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng
trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn
vị nhà nước thuộc tỉnh (bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã);
- Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 392-TTr/VPTU, ngày
10/4/2015 về Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng
trên Website Tỉnh ủy;
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thủ trưởng các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan
tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ
tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các huyện, thị, thành ủy (gọi tắt là cơ quan, đơn
vị) quyết định việc chi trả nhuận bút theo hệ số trong khung dưới đây:
TT

1
2

Thể loại
Tin tổng hợp, tin viết, trả
lời bạn đọc
Bài viết, bài viết tổng
hợp, nghiên cứu, phân
tích
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Đơn vị
độ dài tin

Hệ số
giá trị
tin bài

Hệ số
nhuận bút
tối đa

1/2 trang A4

0,5

1

01 trang A4

1

2
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3

Tranh, ảnh

01 tranh, ảnh

0,1

0,1

4

Tin dịch xuôi

1/2 trang A4

0,5

2

5

Bài dịch xuôi

01 trang A4

1

2

6

Tin dịch ngược

1/2 trang A4

0,5

2

7

Bài dịch ngược

01 trang A4

1

2
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- Trực tuyến
- Đoạn phim (media)

tối thiểu
03 phút

2

2

9

- Phóng sự
- Ký
- Bài phỏng vấn

01 trang A4

3

từ 3 đến 9

Điều 2: Cách tính nhuận bút của 01 tác phẩm
Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một hệ số nhuận bút. Trong
đó:
+ Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở.
+ Mức Hệ số nhuận bút = Số lượng độ dài tin, bài x Hệ số giá trị tin bài.
Điều 3: Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị quyết định việc chi trả nhuận bút cụ thể đối với cơ quan, đơn vị mình
nhưng không được phép vượt cao hơn mức tối đa theo quy định này, đưa vào
quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện.
Điều 4: Đối với tác phẩm không quy định trong khung nhuận bút tại Điều
1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tính chất, đặc trưng của tác phẩm
quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND,
ngày 13/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 5: Nguồn chi trả nhuận bút
Nguồn kinh phí dùng để chi trả nhuận bút của Website Tỉnh ủy được sử
dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn
vị.
Điều 6: Chi thù lao
Các đối tượng được hưởng thù lao bằng 20% mức nhuận bút của người
sáng tác gồm: người biên tập, chỉnh sửa bản thảo, phê duyệt tin, bài, cập nhật
(quản trị mạng) được đăng tải trên website Tỉnh ủy. Trên cơ sở mức thù lao trên,
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi cho từng đối tượng.
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Điều 7: Tổ chức thực hiện
- Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng
Tỉnh ủy xem xét, chọn tin, bài có chất lượng cao để tham mưu cho Thường trực
Tỉnh ủy quyết định thưởng từ nguồn kinh phí của Ngân sách Đảng tỉnh.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thanh toán tiền nhuận bút
hàng tháng cho các đối tượng được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục để quyết
toán kinh phí theo quy định.
- Quyết định này thay thế Quyết định số 1147-QĐ/TU ngày 08/02/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015. Các nội
dung khác thực hiện theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, ngày 13/02/2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù
lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin
điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh./.
Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy;
- Ban Chỉ đạo CNTT khối Đảng tỉnh;
- Văn phòng, các Ban của Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;
- Mặt trận, các đoàn thể tỉnh;
- Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Các phòng: Tài chính Đảng, Cơ yếu-CNTT;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng

