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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CÔNG BÁO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Số: 2951/Qð-UBND

QUYẾT ðỊNH
Về việc qui ñịnh tạm thời về nội dung và mức chi nhuận bút
ñối với tạp chí, tập san, bản tin

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2002/Nð-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế ñộ
nhuận bút;
Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2303/TC-HCSN ngày
04/12/2007 về việc mức chi nhuận bút tạm thời ñối với tạp chí, tập san, bản tin,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Qui ñịnh tạm thời nội dung và mức chi nhuận bút ñối với tạp chí, tập
san, bản tin, cụ thể:
1. ðối với tạp chí:
- Một tập thơ:

3.000.000 - 5.000.000 ñồng/tập thơ/tác giả,

- Truyện ngắn:

150.000 - 500.000 ñồng/bài,

- Phê bình, lý luận:

150.000 - 400.000 ñồng/bài,

- Phóng sự, bút ký, bài phỏng vấn:

200.000 - 500.000 ñồng/bài,

- Truyện dịch:

250.000 - 500.000 ñồng/bài,

- Tin, trả lời bạn ñọc:
- Thơ:
- Nhạc:
- Các thể loại văn học khác:
- Tranh minh họa:
- Ảnh, Vi nhét:

80.000 - 200.000 ñồng/bài,
60 - 200.000 ñồng/bài,
80.000 - 300.000 ñồng/bài,
100.000 - 300.000 ñồng/bài,
80.000 - 200.000 ñồng/tranh,
80.000 - 100.000 ñồng/cái,

- Tranh, ảnh sử dụng làm bìa:

100.000 - 300.000 ñồng/bìa,

- Biện tập, ñọc duyệt (2lần):

400.000 - 600.000 ñồng/tập,

