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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
–––––––––––––––

Số: 54/2010/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập-Tự do-Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Bắc Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về chế ñộ nhuận bút, chế ñộ thù lao ñối với trang thông tin
ñiện tử và bản tin của các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HðND, UBND năm
2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2002/Nð-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế ñộ
nhuận bút; Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT- BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của
Liên Bộ Văn hoá- Thông tin, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số
61/2002/Nð-CP;
Căn cứ Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính
hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin ñiện tử;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy ñịnh về chế ñộ nhuận bút, chế
ñộ thù lao ñối với trang thông tin ñiện tử và bản tin của các cơ quan nhà nước trên ñịa
bàn tỉnh Bắc Giang.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Các quy ñịnh trước ñây trái với quyết ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 3. Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết ñịnh thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(ðã ký)

Bùi Văn Hải
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
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ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chế ñộ nhuận bút, thù lao ñối với trang thông tin ñiện tử
và bản tin của các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang.
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 54/2010/Qð-UBND ngày 20/5/2010
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh chế ñộ nhuận bút, chế ñộ trả thù lao ñối với trang thông
tin ñiện tử và bản tin của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành
phố tỉnh Bắc Giang.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm ñược cơ quan sử dụng ñăng
trên trang thông tin ñiện tử, bản tin ñược hưởng nhuận bút.
2. Người sưu tầm, cung cấp tin, bài, văn bản, biên dịch tài liệu ñược cơ quan sử
dụng ñăng trên trang thông tin ñiện tử và bản tin; người biên tập, kiểm duyệt tin, bài,
tranh, ảnh và những người trực tiếp liên quan ñến công tác biên tập, xuất bản, quản trị
trang thông tin ñiện tử ñược hưởng thù lao.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
1. Trang thông tin ñiện tử là Website hoặc cổng thông tin ñiện tử của các cơ
quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, thành phố trên mạng Internet.
2. Bản tin là ấn phẩm thông tin, xuất bản ñịnh kỳ, tuân thủ theo các quy ñịnh cụ
thể về khuôn khổ, số trang, hình thức trình bày, nội dung và phương thức thể hiện
nhằm thông tin về hoạt ñộng nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ; thông tin kết quả nghiên
cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ chức pháp nhân
Việt Nam.
3. Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở
hữu tác phẩm khi tác phẩm ñược sử dụng.
4. Thù lao là khoản tiền do cơ quan trả cho những người thực hiện các công việc
có liên quan ñến xây dựng trang thông tin ñiện tử và bản tin.
5. Số hóa thông tin là việc biến ñổi các loại hình thông tin sang thông tin số.
6. ðăng tin là công việc gắn thông tin dưới dạng dữ liệu ñiện tử vào trang thông
tin ñiện tử.
7. Trang A4 là một trang thông tin ñiện tử tương ứng với khoảng 500 từ, chữ
thường, cỡ chữ 14 trên khổ giấy A4.
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8. Trang siêu văn bản là một dạng dữ liệu ñược mô tả bằng ngôn ngữ ñánh dấu
siêu văn bản (HTML), chức năng chính là cho phép tạo lập kết nối ñến các tài nguyên
khác trên mạng.

Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 4. Chế ñộ nhuận bút
1. Nhuận bút ñối với tác phẩm ñược sử dụng trong các bản tin, trang thông tin
ñiện tử ñược quy ñịnh theo khung hệ số dưới ñây:
Số
TT
1
2

3
4
5

Thể loại

ðơn vị tính

Tin, trả lời bạn ñọc
- Ảnh thời sự - minh hoạ
- Ảnh nghệ thuật
Bài phỏng vấn, bài phản ánh, bài tường
thuật, tổng thuật, ghi chép, ghi nhanh,
người tốt việc tốt…
Bài nghiên cứu, chuyên ñề nghiên cứu
Phim tư liệu (dạng vidio clip, không
tính chi phí bản quyền)

tin
chiếc

Hệ số
Nhuận bút
0,5 - 2
0,5
3

bài

2-5

bài
ñoạn
(3-5 phút)

5 - 10
1-2

Giá trị một ñơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu theo quy
ñịnh của Chính phủ.
2. Thủ trưởng cơ quan quyết ñịnh hệ số nhuận bút của tác phẩm trong khung hệ
số nhuận bút theo thể loại, chất lượng tác phẩm.
ðối với tác phẩm, tin tức không quy ñịnh trong khung nhuận bút, Thủ trưởng cơ
quan căn cứ vào tính chất, ñặc trưng của tác phẩm, tin tức ñể quyết ñịnh hệ số nhuận
bút cho tác giả và thù lao tương ứng cho người sưu tầm, cung cấp.
3. Phương pháp tính nhuận bút:
Nhuận bút = Hệ số nhuận bút x Giá trị một ñơn vị hệ số nhuận bút.
ðiều 5. Chế ñộ trả thù lao ñối với trang thông tin ñiện tử và bản tin
1. ðịnh mức chi trả
STT
1

Tên công việc

ðơn vị tính

Mức chi
(ñồng)

Số hóa thông tin:
- Số hóa bức ảnh, hoặc trang thông tin
bằng máy quét

Ảnh, trang
A4

300

- Quét văn bản giấy sang files ảnh sau ñó

Trang A4

1000

2

3
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dùng phần mềm chuyển sang thông tin
dạng text
- Nhập dữ liệu phi cấu trúc
Trang A4

5000 - 7000

ðăng tin:
- Tin, bài, ảnh
- Tạo lập trang siêu văn bản

1000 - 2000
5000 - 7000

Khai thác sưu tầm:
- Ảnh
- Tin
- Bài

Tin/bài
Tin/bài
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ảnh
tin
bài

1000
2000
3000

4

Biên dịch tiếng Việt ra tiếng nước ngoài

Trang A4

50.000

5

Biên dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt

Trang A4

40.000

6

Biên tập trang thông tin ñiện tử
- Tin, tin + ảnh
- Bài, bài + ảnh

tin
bài

5000 - 10.000
10.000 - 30.000

2. ðối tượng chi trả:
a) Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế (hoặc hợp ñồng dài hạn) ñược
giao chuyên thực hiện các nhiệm vụ trên thì không ñược hưởng thù lao; trường hợp
phải làm việc ngoài giờ thì ñược hưởng chế ñộ làm thêm giờ.
b) Cán bộ, công chức ñược giao kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên thì ñược
hưởng 100% mức thù lao theo quy ñịnh trên.
ðiều 6. Thù lao ñối với Trưởng ban, phó Trưởng ban biên tập trang thông
tin ñiện tử; biên tập, kiểm duyệt, chịu trách nhiệm xuất bản bản tin
1. Trưởng ban biên tập, Phó ban biên tập có trách nhiệm kiểm duyệt tin bài ñăng
trên trang thông tin ñiện tử. Thù lao của Trưởng, Phó ban biên tập ñược hưởng theo hệ
số:
- Trưởng ban Biên tập: hệ số 3- 5/tháng
- Phó Trưởng ban Biên tập: hệ số 2- 4/tháng
Giá trị một ñơn vị hệ số bằng 10% mức tiền lương tối thiểu theo quy ñịnh của
Chính phủ.
2. Biên tập, trình bày, sửa bản tin: không quá 5.000.000ñ/số. Kiểm duyệt bản tin,
chịu trách nhiệm xuất bản: không quá 1.000.000ñ/số
ðiều 7. Một số quy ñịnh khác
1. Tác phẩm ñã ñăng ở báo chí, bản tin, trang tin ñiện tử khác, khi ñược sử dụng
lại thì mức trả nhuận bút thấp hơn tác phẩm sử dụng lần ñầu. Mức trả do Thủ trưởng cơ
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quan quyết ñịnh nhưng không thấp hơn 50% nhuận bút của thể loại tương ứng mà cơ
quan ñang áp dụng.
2. Tác phẩm ñược biên tập từ tài liệu ñã ñược công bố ở các cuộc hội thảo, hội
nghị nhuận bút ñược trả bằng 50% mức nhuận bút của thể loại tương ứng mà cơ quan
ñang áp dụng.

ðiều 8. Quản trị trang thông tin ñiện tử
Cán bộ, công chức, viên chức ñược giao nhiệm vụ quản trị trang thông tin ñiện
tử của cơ quan ñược hưởng lương và các chế ñộ khác theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 9. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút và các khoản thù lao
1. Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp ñể thanh toán chế ñộ nhuận bút
và các khoản thù lao ñược bố trí trong dự toán chi hàng năm của các ñơn vị.
2. Nguồn thu từ các hoạt ñộng tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các
nguồn khác.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 10. Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh hàng năm lập dự toán kinh phí
ñể thanh toán chế ñộ nhuận bút và các khoản thù lao theo quy ñịnh trên cùng với dự
toán chi của cơ quan, ñơn vị gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết ñịnh.
UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ ñạo xây dựng dự toán và cấp
kinh phí thanh toán chế ñộ nhuận bút và các khoản thù lao cho trang thông tin ñiện tử
các huyện, thành phố.
ðiều 11. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính có trách nhiệm
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc yêu cầu cần thiết phải sửa
ñổi, bổ sung, các ñơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông
ñể tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(ðã ký)

Bùi Văn Hải

