
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: 480/STTTT-TTBCXB 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ 

nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất 

bản, thông tin điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:   

- Các Ban đảng Tỉnh ủy; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; 

- Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ công văn số 392/UBND-TH ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ II HĐND tỉnh khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

Ngày 14/3/2014, Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP Quy 

định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (gọi tắt là Nghị định 

18). Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/6/2014. Nghị định quy định các khung 

nhuận bút đối với tác phẩm báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), xuất 

bản phẩm; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác 

phẩm báo chí, xuất bản phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ 

cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm. 

Ngày 08/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 

về việc Quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên các loại 

tạp chí trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Ngày 25/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND 

về việc Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng 

thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh, đài truyền thanh cấp 

huyện, cấp xã và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đã căn cứ Nghị định 18, 

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh để thực hiện chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng 

trên các kênh thông tin, tuyên truyền của cơ quan, đơn vị mình. 

Tuy nhiên, các chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất 

bản nằm ở nhiều văn bản vừa trung ương vừa địa phương nên cũng gây khó 

khăn cho các cơ quan báo chí, cơ quan đơn vị áp dụng thực hiện. Vì vậy, cần 

thiết xây dựng và ban hành văn bản chung của địa phương đối với tất cả các loại 

hình để tạo sự thống nhất trong áp dụng và thực hiện. 
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Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây 

dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quy định chế độ 

nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Để đảm bảo thực hiện các bước trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy 

định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và 

đóng góp ý kiên cho dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định chế độ nhuận bút, 

thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bảo, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An 

Giang. (Đính kèm dự thảo). 

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông chậm nhất đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2020 theo địa chỉ: Số 

01 Lê Hồng Phong, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang, file mềm văn bản qua địa 

chỉ mail qhvan@angiang.gov.vn để tổng hợp trình UBDN tỉnh (Qua thời gian 

nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị, xem như thống 

nhất ý kiến của dự thảo). 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng kính chào!   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- STTTT: BGĐ, TTBCXB; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Việt Phương 
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