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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 ban hành kèm theo Quyết định  

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-

UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 

“1. Khung nhuận bút, thù lao đối với cơ quan báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp 

chí điện tử. 

Nhóm Thể loại Hệ số tối đa 

1 
Tin 

Trả lời bạn đọc 
4 

2 Tranh 4 

3 Ảnh 3 



Nhóm Thể loại Hệ số tối đa 

4 Chính luận 10 

5 

Phóng sự 

Ký (một kỳ) 

Bài phỏng vấn 

10 

6 Sáng tác văn học 10 

7 Nghiên cứu - Khoa giáo 10 

8 
Trực tuyến 

Media 
15 

2. Sửa đổi bổ sung khoản 2, Điều 5 như sau: 

“2. Khung nhuận bút cho tác phẩm báo nói, báo hình (phát thanh, truyền hình) 

Nhóm Thể loại Hệ số tối đa 

1 
Tin 

Trả lời bạn đọc 
4 

2 Chính luận 10 

3 

Phóng sự 

Ký (một kỳ) 

Bài phỏng vấn 

10 

4 Sáng tác văn học 10 

5 Nghiên cứu - Khoa giáo 10 

6 Toạ đàm, giao lưu 15 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 năm 2021 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông 

tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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