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 Cao Sơn, ngày 19 tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao 

 phục vụ hoạt động của Trang thông tin điện tử xã Cao Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Báo chí 15/4/ 2016; 

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

 Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ 

nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các 

cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý;  

 Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND 

xã Cao Sơn về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Biên tập Đài truyền 

thanh, Trang thông tin điện tử xã Cao Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBND, ngày 27/5/2021 của UBND xã Cao Sơn 

về việc kiện toàn Ban Biên tập Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử xã Cao Sơn; 

 Xét đề nghị của Công chức Văn hóa Xã hội phụ trách Văn hóa Thông tin xã. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động của 

Trang thông tin điện tử xã Cao Sơn.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND-UBND; Công chức Tài chính - Kê toán; 

Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử; Công chức VHXH phụ trách VHTT; các 

đơn vị, thôn trên địa bàn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
* Gửi bản giấy: 

- Các cá nhân, đơn vị không có VNPToffice; 

- Lưu: VT. 

* Gửi bản điện tử:  

- Như điều 3 (T/hiện); 

- TT Đảng ủy; TT HĐNDc xã; 

- CT; PCT UBND xã; 

- Thành viên BBT Trang TTĐT xã; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ   

Chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ 

 hoạt động Trang Thông tin điện tử xã Cao Sơn 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /QĐ-UBND ngày 19 tháng  01  năm 2022 

  của Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn) 

  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động của Trang thông tin điện tử xã Cao 

Sơn (sau đây gọi là Trang thông tin) được chi trả theo quy định này. 

2. Đối tượng hưởng nhuận bút là tác giả, chủ sở hữu, tác phẩm được đăng trên 

Trang thông tin. 

3. Đối tượng hưởng thù lao là các cá nhân, tổ chức thực hiện việc biên tập lại 

tác phẩm, cung cấp thông tin cho Trang thông tin, bộ phận quản lý, cập nhật dữ liệu, 

người sưu tầm tác phẩm.  

Điều 2. Nguồn chi trả nhuận bút và thù lao 

1. Kinh phí hoạt động được chi từ nguồn ngân sách nhà nước đã phân bổ. 

2. Quản lý và sử dụng kinh phí: UBND xã Cao Sơn chịu trách nhiệm quản lý, 

thanh toán kinh phí phục vụ hoạt động của Trang thông tin; thanh toán chế độ nhuận 

bút, thù lao theo các điều khoản tại quy định này; thanh toán các chi phí khác (nếu có) 

theo chế độ quy định. 

Chương II 

NHUẬN BÚT, THÙ LAO  

 

Điều 3. Mức chi trả nhuận bút, thù lao và các chi phí khác 

1. Nhuận bút trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm  

Nhóm Thể loại Đơn vị tính Hệ số tối đa Thành tiền (đ) 

1 Tin viết 01 tin 0,3 44.700 

2 Tin + ảnh  01 tin 0,3 44.700 

3 Bài viết 01 bài 0,6 89.400 

- Một tin có số lượng từ 200 đến 300 từ. 

- Một bài có số lượng từ 300 đến 500 từ. 

Giá trị 1 đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức lương cơ sở (1.490.000đ). 

- Việc phân loại tin, bài, các tác phẩm do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Biên tập 

xác định để làm cơ sở chi trả nhuận bút và không giải quyết các khiếu nại liên quan 

đến việc phân loại tin, bài của Ban Biên tập. 



- Đối với cộng tác viên, mức chi nhuận bút, nhuận ảnh được tính tối đa 80% hệ 

số tin, bài quy định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả việc cộng tác viên có tin bài 

đăng ở Trang TTĐT khác) 

3. Thù lao Ban Biên tập Trang thông tin 

Là khoản chi phí để Ban Biên tập thực hiện các khâu hậu kỳ, từ biên tập, kiểm 

duyệt đến xuất bản tin, bài. Mức hưởng thù lao được tính khoán như sau: 

          - Trưởng Ban Biên tập (Chủ tịch UBND): 80.000đ/ tháng. 

 - Phó Trưởng Ban Thường trực (Phó Chủ tịch UBND): 70.000đ/ tháng. 

 - Phó Trưởng Ban biên tập quản trị nội dung (Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng 

ủy): 80.000đ/tháng. 

 - Thành viên Ban biên tập quản trị kỹ thuật, Biên tập viên (Cán bộ Đài Truyền 

thanh): 80.000đ/tháng. 

 - Thành viên Ban biên tập nhận tin, bài và thanh toán thù lao (Công chức 

VHXH phụ trách VHTT): 70.000đ/ tháng. 

 - Thành viên Ban biên tập biên soạn, chỉnh sửa nội dung (Chủ tịch MTTQ và 

Công chức Văn phòng HĐND-UBND): 60.000đ/ tháng. 

Riêng thành viên người làm công tác Đài truyền thanh xã khoán mỗi tháng viết 

hoặc sưu tầm 03 tin và được đăng trên Trang thông tin, từ tin thứ 3 trở đi được hưởng 

100% nhuận bút theo quy định) đăng trên Trang TTĐT để đảm bảo tính thời sự. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 4. Quy trình chi trả nhuận bút 

1. Hằng tháng, dựa trên số lượng tin bài, Biên tập viên tổng hợp phân loại tin, 

bài và đề xuất mức nhuận bút đối với từng tin, bài tổng hợp mức chi thù lao cho Ban 

Biên tập trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban xem xét, quyết định. 

2. Cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND xã Cao Sơn được hưởng 

nhuận bút, thù lao theo quy định này thì không được tính tiền làm thêm ngoài giờ khi 

thực hiện các công việc lấy viết tin, bài. 

Điều 5. Quy định về tuyên truyền 

Trang thông tin được tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các 

dịch vụ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các đơn vị sự 

nghiệp. Ban Biên tập được sử dụng nguồn thu từ hoạt động tuyên truyền để tạo quỹ 

hỗ trợ chi cho hoạt động của Ban Biên tập. 

Điều 6. Ban Biên tập, Kế toán UBND xã Cao Sơn thực hiện thanh toán tiền 

nhuận bút, thù lao cho các đối tượng được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục để quyết toán 

kinh phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, đề xuất Ban 

Biên tập Trang thông tin và lãnh đạo UBND xã Cao Sơn bổ sung, sửa đổi cho phù 

hợp với tình hình thực tế./. 
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