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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh  

ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm  

trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình,  

xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật 
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, 

nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 

2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình 

tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, 

văn học nghệ thuật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  30  tháng  01 năm 2021. 

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

chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-4c306.html
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tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

 Tài chính; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

-  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Vụ pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tư pháp; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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