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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2010/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế về chế ñộ nhuận bút, thù lao ñối với tác phẩm, thông tin
ñược ñăng trên Cổng Thông tin ñiện tử thành phố Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2002/Nð-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về
chế ñộ nhuận bút;
Căn cứ Thông tư số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003
của Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả chế ñộ nhuận bút, trích lập và
sử dụng quỹ nhuận bút ñối với một số loại hình tác phẩm quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
61/2002/Nð-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám ñốc Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về chế ñộ nhuận bút, thù lao
ñối với tác phẩm, thông tin ñược ñăng trên Cổng Thông tin ñiện tử thành phố Cần Thơ.
ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám ñốc Sở Tài chính và
các cơ quan, ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy ñịnh.
Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày và ñăng trên Báo Cần Thơ chậm nhất
sau 05 ngày kể từ ngày ký.

