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Lào Cai, ngày 20  tháng 10  năm 2009 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

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 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận 

bút; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của liên bộ 

Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và 

sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 

61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 80/HĐND-TT ngày 10/6/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh nhất trí thoả thuận quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, 

truyền hình, Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai, trang thông tin điện tử và bản tin do các cơ 

quan thuộc tỉnh Lào Cai quản lý; 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng 

Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng Thông tin điện tử và 

bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Lào Cai quản lý, ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau: 

"2. Nhuận bút cho tác phẩm được sử dụng trong các bản tin; trang thông tin điện tử 

(cổng thông tin điện tử) do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý: 



 

Nhóm Thể loại 
Hệ số 
nhuận 

bút 

1 Tin, trả lời bạn đọc 1 - 3 

2 Tranh, ảnh 1 - 3 

3 Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận, phiếm luận) 5 - 15 

4 
Phóng sự, điều tra, ký, bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài 

tường thuật người tốt - việc tốt 
5 - 10 

5 Bài nghiên cứu 5 - 15 

6 
Văn học (thơ, văn, truyện, tiểu phẩm, biếm hoạ), nhạc (ca 

khúc) 
3 - 10 

         

        a) Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền lương tối thiểu 

theo quy định của Chính phủ. 

b) Tuỳ theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng cơ quan sử dụng tác phẩm quyết 

định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm. 

c) Đối với tác phẩm, tin tức không quy định trong khung nhuận bút, Thủ trưởng cơ 

quan sử dụng tác phẩm căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm, tin tức để quyết định 

hệ số nhuận bút." 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 7 như sau: 

"c) Đối với các bản tin, trang thông tin điện tử: Quỹ nhuận bút tính theo số lượng mức 

hệ số nhuận bút bình quân trong một kỳ bản tin nhân với giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút, 

nhân với số kỳ bản tin, thông tin trong năm; cộng thêm phần thù lao khác (kiểm duyệt thông 

tin, sửa mo-rát, quản trị thông tin, cập nhật thông tin...)." 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Các 

cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                   
           CHỦ TỊCH   

        (Đã ký) 

                     Nguyễn Hữu Vạn 


