UBND TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 679 /QĐ-SGTVT

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao
trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN
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 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày
15 tháng 02 năm 2012 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện
Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ
Tài chính về việc 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 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/12/2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong
lĩnh vực báo chí, xuất bản, Bản tin, Đài Truyền thanh truyền hình các huyện,
thành phố, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế chi trả nhuận bút, thù
lao trên Trang thông tin điện tử (website) Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 98/QĐ-SGTVT ngày 15/4/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận
tải về việc ban hành Quy định chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác
phẩm; thù lao cho người thực hiện các công việc liên quan đến Website Sở Giao
thông vận tải.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc
Sở, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Dương Công Vĩ
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

QUY CHẾ
Chi trả nhuận bút, thù lao trên Trang thông tin điện tử
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-SGTVT ngày 22 tháng 3 năm 2021
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định mức chi trả thù lao, nhuận bút cho những người thực
hiện các công việc liên quan đến Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải
(gọi tắt là Website Sở Giao thông vận tải).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; công chức,
viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở; các cộng
tác viên (nếu có) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia cung cấp
thông tin trên Website Sở Giao thông vận tải.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Nhuận bút: Là khoản tiền do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn trả
cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm được sử dụng trên Trang
thông tin điện tử và xuất bản phẩm của Sở Giao thông vận tải.
2. Thù lao: Là khoản tiền do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn trả cho
người sưu tầm, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm, biên tập
viên và những người thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm được
đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải và xuất bản tác phẩm
được Sở Giao thông vận tải phát hành.
Điều 4. Nguyên tắc chi trả nhuận bút, thù lao
1. Việc chi trả nhuận bút, thù lao phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, khách
quan, đúng quy định.
2. Việc chi trả nhuận bút, thù lao phải căn cứ vào chất lượng của tác phẩm
và khối lượng, tính chất công việc có liên quan.
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Chương II
CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO
Điều 5. Các nội dung được chi trả nhuận bút
1. Những tin, bài viết, hình ảnh… có giá trị được Ban biên tập duyệt đăng
tải trên Website Sở Giao thông vận tải được chi trả nhuận bút theo quy định (trừ
những văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn…, văn bản của các phòng có trách
nhiệm đưa lên Website; trừ những tin, bài viết, hình ảnh lấy từ các Website, báo,
tạp chí khác… có liên quan).
2. Những tin, bài viết, hình ảnh… gửi Ban biên tập không được đăng tải lên
Website Sở Giao thông vận tải không được trả nhuận bút và không trả lại bản
thảo (bản cứng và file mềm).
Điều 6. Phân loại tác phẩm
1. Căn cứ vào nội dung, chất lượng bài viết, tin viết, hình ảnh… Ban biên
tập tiến hành đánh giá, phân loại để làm căn cứ chi trả nhuận bút theo chất lương
như sau:
1.1 Đối với bài viết (bao gồm: tin viết, bài viết, phóng sự, ký, phỏng vấn,
nghiên cứu, văn học, trả lời bạn đọc):
- Bài viết loại A: Bài viết có chất lượng tốt; ngôn ngữ dễ hiểu, rõ ràng, súc
tích; bố cục hợp lý; có tính thời sự cao; nội dung bài viết có nhiều thông tin hữu
ích, cung cấp các số liệu chính xác, tình tiết sinh động, thuyết phục, được độc
giả quan tâm;
- Bài viết loại B: Bài viết có chất lượng khá; ngôn ngữ dễ hiểu; có tính
thời sự; nội dung bài viết đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, được độc giả
quan tâm, nhưng vẫn phải thực hiện biên tập về kết cấu, ngôn từ;
- Bài viết loại C: Bài viết có nội dung đạt yêu cầu, được độc giả quan tâm
nhưng chất lượng chưa cao, cần phải biên tập nhiều về văn phong, bố cục, ngôn
từ trước khi đăng tải; hoặc bài viết mang nhiều tính báo cáo, liệt kê, được đăng
tải nhằm mục đích thông báo.
2.2. Đối với tranh, ảnh:
- Tranh, ảnh loại A: những tác phẩm dùng để minh họa sắc nét cho bài
viết, phản ánh chính xác nội dung sự kiện, có tính nghệ thuật cao, rõ nét về ánh
sáng, bố cục, màu sắc, thể hiện sự sáng tạo cao của tác giả;
- Tranh, ảnh loại B: Là những tác phẩm dùng để minh họa cho bài viết,
phản ánh được nội dung sự kiện, có tính nghệ thuật, rõ nét về ánh sáng, bố cục,
màu sắc, thể hiện sự sáng tạo của tác giả, không phải chỉnh sửa nhiều về mặt kỹ
thuật;
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- Tranh, ảnh loại C: Là những tác phẩm dùng để minh họa cho bài viết
nhưng cần phải biên tập, chỉnh sửa nhiều về bố cục, màu sắc, ánh sáng trước khi
sử dụng.
2.3 Việc phân loại, đánh giá chất lượng tin viết, bài viết do Trưởng Ban
biên tập quyết định để làm cơ sở chi trả nhuận bút.
Điều 7. Phân loại hệ số nhuận bút đối với tác phẩm
1. Áp dụng khung nhuận bút đối với từng loại tác phẩm như sau:

STT

Thể loại

Đơn vị độ
dài tin bài

Hệ số giá trị
nhận bút, tin
bài
A

B

C

Hệ số nhuận
bút tối đa/1
tin, bài

01

Tin, trả lời bạn đọc

½ trang A4

2,0

1,5

1,0

3

02

Tranh; ảnh

01 ảnh

1,0

0,8

0,6

3

03

Bài viết chính luận;
phóng sự; ký sự (một
kỳ); bài phỏng vấn;
nghiên cứu….

01 trang
A4

5,0

4,0

3,0
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Điều 8. Cách tính nhuận bút và định mức chi trả
Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền
lương cơ sở hiện hành và được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu khi thay đổi,
cụ thể:
Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút  10% mức lương cơ sở
Trong đó:
1. Chi trả 65% nhuận bút cho tác giả có các tin, bài, ảnh, phóng sự, văn
bản, tài liệu… được duyệt đăng tải.
2. Chi trả 30% nhuận bút của tác phẩm cho Ban Biên tập trang thông tin
điện tử.
3. Chi trả 5% nhuận bút của tác phẩm cho công tác đăng tải thông tin lên
trang thông tin điện tử.
Hệ số nhuận bút tác phẩm không vượt quá hệ số nhuận bút tối đa.
Điều 9. Nguồn kinh phí chi trả
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1. Nguồn kinh phí dùng để chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm:
Nguồn chi thường xuyên trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao hằng năm
và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
2. Hàng năm, Ban Biên tập lập dự toán kinh phí nhuận bút, thù lao vào dự
toán chi của cơ quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của
Luật Ngân sách Nhà nước.
3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí được thực hiện
theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 10. Phương thức thực hiện
Chậm nhất ngày 15 của tháng, Văn phòng Sở tổng hợp các tin, bài đã được
đăng tải, cập nhật của tháng trước báo cáo Ban Biên tập, Lãnh đạo Sở phương
án phân loại, đánh giá chất lượng tin viết, bài viết và làm các thủ tục thanh toán
theo quy định.
Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày tác phẩm được đăng tải, công bố trên Trang
thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải thì việc chi trả thù lao, nhuận bút phải
thực hiện xong; Trong trường hợp chưa đảm bảo được kinh phí thì việc chi trả
thù lao, nhuận bút sẽ do Lãnh đạo Sở quyết định trên cơ sở cân đối kinh phí chi
thường xuyên dự toán ngân sách được giao hằng năm của Sở Giao thông vận tải.
Điều 11. Một số quy định khác
1. Đối với những tác phẩm, những công việc mang tính đặc thù, chưa qui
định cụ thể mức chi trả nhuận bút hoặc thù lao thì Trưởng Ban biên tập quyết
định chi trả theo hợp đồng thỏa thuận hoặc chi trả cụ thể cho từng thể loại tương
ứng trong khung nhuận bút hoặc công việc tương ứng.
2. Mức chi trả cho người được phỏng vấn do Trưởng Ban biên tập quyết
định chi trả tỷ lệ nhuận bút.
3. Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng
Việt hoặc ngược lại được hưởng 30 đến 40% nhuận bút của tác phẩm cùng thể
loại tương ứng bằng tiếng Việt. Mức chi trả nhuận bút do Trưởng Ban biên tập
quyết định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Quy định về những nội dung chưa được quy định tại quy chế
này
Những nội dung chưa được quy định trong quy chế này, khi có phát sinh
thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 13. Trách nhiệm thi hành và sửa đổi, bổ sung
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1. Trưởng các phòng, ban có trách nhiệm phổ biến, quán triệt tới công
chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và tổ chức thực hiện quy
chế này tại phòng, ban mình.
2. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện quy chế
này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những nội dung chưa phù hợp
cần sửa đổi, bổ sung, Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở có trách
nhiệm phản ánh bằng văn bản gửi Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc
Sở xem xét, quyết định./.
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