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NGHỊ QUYẾT

Về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương 
trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12/6/1999; 
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 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 Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của 

liên bộ Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh 
về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình 
truyền thanh tại Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; báo cáo thẩm 
tra số 84/BC-HĐND ngày 04/12/2015 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý 
kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng 

trong chương trình truyền thanh tại Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành 
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phố (gọi chung là Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện); cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm 

được sử dụng trong chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu 
số tại Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

2. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao:  
- Người được hưởng nhuận bút: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm 

được Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện sử dụng; đối với phóng viên, biên 
tập viên, kỹ thuật viên thuộc biên chế Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện 
sau khi hoàn thành định mức giao khoán sẽ được hưởng nhuận bút, thù lao theo quy 
định này.

- Người được hưởng thù lao là người tham gia thực hiện các công việc liên quan 
đến các tác phẩm truyền thanh. 

3. Khung nhuận bút cho các tác phẩm truyền thanh:

Nhóm Thể loại Hệ số tối đa

1 Tin; trả lời bạn đọc 2

2
Chính luận; phóng sự; ký (một kỳ); bài phỏng vấn; 
sáng tác văn học; nghiên cứu; hướng dẫn khoa học 
giáo dục

8

3 Tọa đàm, giao lưu 12

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở.
4. Thù lao: Thù lao cho các đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 2 điều này 

tối đa không quá 10% khung nhuận bút tương ứng.
5. Trích lập Quỹ nhuận bút:
- Quỹ nhuận bút được xây dựng trên cơ sở dự toán như sau:

Quỹ nhuận bút 
hằng năm =

Tổng số nhuận 
bút phải trả trong 

năm
+

Nhuận bút tăng thêm nhằm 
khuyến khích sáng tạo tác 

phẩm
+ Thù lao

Trong đó:

Tổng số nhuận bút 
phải trả trong năm = Số lượng bình quân nhuận bút cho 

một chương trình truyền thanh x
Tổng thời lượng 

chương trình truyền 
thanh trong năm

- Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm tối đa không quá 
5% tổng số nhuận bút phải trả trong năm.
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-  Tổng số thù lao tối đa không quá 10% tổng số nhuận bút phải trả trong năm.
6. Nguồn kinh phí thực hiện: 
Tổng dự toán kinh phí thực hiện là 3.597 triệu đồng/năm/9 Đài Truyền thanh- 

Truyền hình huyện, thành phố; gồm các nguồn:
- Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ của Đài truyền thanh – Truyền hình cấp 

huyện.
- Nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV thông qua ngày 

10/12/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


