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UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:

/TTr-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày

tháng 10 năm 2020

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006
của UBND tỉnh về 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
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và theo sự phân công của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với
các cơ quan có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định
số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về 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, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế
độ nhuận bút, ngày 20/11/2006 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định
67/2006/QĐ-UBND về việc 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. Tuy nhiên, ngày 14/02/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số
21/2015/NĐ-CP 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 (có hiệu lực
kể từ ngày 15/4/2015); theo đó các Chương I, III, IV, VII, VIII, IX và Chương X
của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận
bút hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
Thực hiện Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
theo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017 (Quyết định 1918/QĐUBND ngày 30/12/2016). Tuy nhiên, sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ
quan, đơn vị liên quan, trong đó Sở Tài chính đã có Công văn số 88/STCTCHCSN ngày 09/02/2017 về việc tạm hoãn trình “Quy định về nhuận bút, thù lao
đối với đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình
nghệ thuật biểu diễn khác” tại phiên họp tháng 02/2017 của UBND tỉnh. Vì theo
quy định tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định định số 21/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015 giao: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ,
ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này”.
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Để có cơ sở tham mưu triển khai thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đã 02 lần đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hướng dẫn thực hiện
Nghị định 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 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 (tại Công văn số 216/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày
15/3/2019 và Công văn số 1050/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 26/9/2019).
Ngày 25/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số
107/ĐĐBQH-VP ngày 25/8/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu về
việc sao gửi nội dung trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa
XIV, trong đó có nội dung trả lời về hướng dẫn thực hiện Nghị định số
21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (tại Công văn số
3038/BVHTTDL-VP ngày 18/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Trên cơ sở ý kiến trả lời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn
số 3038/BVHTTDL-VP ngày 18/8/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có
Công văn số 1475/SVHTTDL-TTr ngày 03/9/2020 về đề nghị xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật. Ngày 19/10/2020 UBND tỉnh đan ban hành Công văn số
2328/UBND-VX về việc giao nhiệm vụ tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số
38/2016/QĐ-UBND và bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại những căn cứ pháp lý trực tiếp liên quan đến
Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh đã hết hiệu
lực và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời chính thức về việc áp dụng
Nghị định 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 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. Do đó, việc xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết
định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 về 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 là cần thiết, đảm bảo phù hợp với
tình hình thực tiễn hiện nay và các quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích
Kịp thời bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành không còn phù hợp
với tình hình thực tế địa phương và văn bản quy định của cơ quan Nhà nước cấp
trên, góp phần đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho
các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong công tác tổ chức, quản lý các
hoạt động điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu
diễn khác trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm chỉ đạo
Việc xây dựng và ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐUBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về 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,
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xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp theo quy
định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần thực
hiện tốt công tác quản lý nhà nước nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số
67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về 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.
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày
20/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ
chức lấy ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo văn bản số
..../SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày ... tháng ...năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch. Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo Quyết định đã được Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải lên mục “VĂN BẢN
DỰ THẢO” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu theo địa chỉ: laichau.gov.vn
và đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao theo địa chỉ:
sovhttdl.laichau.gov.vn từ ngày … tháng.năm 2020 đến ngày…tháng … năm 2020.
Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có
liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát để chỉnh sửa, hoàn thiện dự
thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của
UBND tỉnh để gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại
số…./BC-STP ngày…tháng…năm 2020, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến
thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát để chỉnh
sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày
20/11/2006 của UBND tỉnh về 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.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm có 03 Điều.
2. Nội dung cơ bản
- Bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh
về 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.
- Hiệu lực thi hành.
- Trách nhiệm thi hành.
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Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐUBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về 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 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Hùng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày

/2020/QĐ-UBND

tháng

năm 2020

(DỰ THẢO)

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh
về 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
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 20/11/2006 của UBND
tỉnh về 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

tháng

năm 2020.

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 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 (B/c);
- 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;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX, Sở VHTTDL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng
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