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I- Luật báo chí 2016. 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí 

1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin 

thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. 

2. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất 

nước và của Nhân dân; 

b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo 

tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh 

tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo 

vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã 

hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 

c) Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn 

luận của Nhân dân; 

d) Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu 

tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong 

xã hội; 

đ) Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam; 

e) Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự 

nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát 

triển bền vững. 

Điều 10. Quyền tự do báo chí của công dân 

1. Sáng tạo tác phẩm báo chí. 

2. Cung cấp thông tin cho báo chí. 

3. Phản hồi thông tin trên báo chí. 

4. Tiếp cận thông tin báo chí. 

5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí. 

6. In, phát hành báo in. 



Điều 11. Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân 

1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới. 

2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ 

chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá 

nhân khác. 

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền 

tự do ngôn luận trên báo chí của công dân 

1. Đăng, phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và tác phẩm báo chí khác của công 

dân phù hợp với tôn chỉ, Mục đích và không có nội dung quy định tại các Khoản 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 9 của Luật này; trong trường hợp không đăng, phát 

phải trả lời và nêu rõ lý do khi có yêu cầu. 

2. Trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, người có thẩm quyền trả lời bằng văn bản hoặc trả 

lời trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến. 

Điều 13. Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do 

ngôn luận trên báo chí của công dân 

1. Nhà nước tạo Điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, 

quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. 

2. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. 

Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí 

để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công 

dân. 

3. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. 

Điều 14. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí 

1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo 

từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp 

luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí. 

2. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên 

cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức 

dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; 

bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học. 

Điều 15. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí 



1. Cơ quan chủ quản báo chí là cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này 

đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, thành lập và trực tiếp quản lý cơ 

quan báo chí. 

2. Cơ quan chủ quản báo chí có những quyền hạn sau đây: 

a) Xác định loại hình báo chí, tôn chỉ, Mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể 

hiện của từng loại hình, từng loại sản phẩm báo chí, nhiệm vụ, phương hướng hoạt 

động của cơ quan báo chí; 

b) Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng 

văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

c) Miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí và gửi văn bản thông 

báo về việc miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí tới Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

d) Thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí; khen thưởng, kỷ luật theo 

quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan chủ quản báo chí có những nhiệm vụ sau đây: 

a) Chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, Mục đích, nhiệm vụ, phương 

hướng hoạt động; tổ chức nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan 

báo chí; 

b) Bảo đảm nguồn kinh phí ban đầu và Điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ 

quan báo chí; 

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan báo chí, cá nhân thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định của pháp luật. 

4. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ 

người đứng đầu cơ quan báo chí và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật trong 

phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí 

trực thuộc. 

Điều 16. Cơ quan báo chí 

Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 

14 của Luật này, thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số 

sản phẩm báo chí theo quy định của Luật này. 

Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí 

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, 

phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt 

máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử). 



2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có 

người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm 

chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí. 

3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên 

ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình 

thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử. 

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các 

giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít 

nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống 

máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch 

thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng. 

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo 

1. Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo. 

2. Nhà báo có các quyền sau đây: 

a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt 

động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ 

trong hoạt động nghề nghiệp; 

b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy 

định của pháp luật; 

c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm 

việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 

cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, 

bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật; 

d) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí 

khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, 

người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật; 

đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí; 

e) Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc thể hiện tác phẩm báo chí trái với quy 

định của pháp luật. 

3. Nhà báo có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất 

nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; 



b) Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, 

chống các tư tưởng, hành vi sai phạm; 

c) Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm 

pháp luật; 

d) Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu 

khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; 

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về 

nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật; 

e) Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. 

Điều 26. Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo 

1. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó 

tổng biên tập cơ quan báo chí, thông tấn. 

2. Trưởng phòng (ban), phó trưởng phòng (ban) nghiệp vụ báo chí của cơ quan báo 

chí, thông tấn. 

3. Phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí, thông tấn. 

4. Người quay phim, đạo diễn chương trình phát thanh, truyền hình (trừ phim 

truyện) của các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát 

thanh, truyền hình và sản xuất phim tài liệu của Nhà nước. 

5. Phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài 

truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương. 

6. Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng được Điều chuyển sang làm công việc 

khác vẫn tiếp tục có tác phẩm báo chí được sử dụng, được cơ quan báo chí xác 

nhận, được xét cấp thẻ nhà báo trong các trường hợp cụ thể sau: 

a) Được Điều động công tác tại các đơn vị không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ báo 

chí của cơ quan báo chí; 

b) Được Điều chuyển sang làm công tác giảng dạy chuyên ngành báo chí tại các cơ 

sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; 

c) Được Điều chuyển sang làm cán bộ chuyên trách tại hội nhà báo các cấp, trực 

tiếp làm công tác quản lý nhà nước về báo chí. 

Điều 27. Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo 

1. Người công tác tại cơ quan báo chí quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 26 

của Luật này được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm các Điều kiện và tiêu chuẩn 

sau đây: 

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; 



b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang 

thực hiện các ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên trang 

của báo điện tử bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở 

lên; 

c) Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại cơ 

quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 02 năm trở lên tính đến thời Điểm xét cấp thẻ, trừ 

tổng biên tập tạp chí khoa học và những trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật; 

d) Được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác đề nghị cấp thẻ nhà báo. 

2. Những trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 26 của Luật này được xét cấp thẻ 

nhà báo phải bảo đảm Điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các Điểm a, b và d Khoản 

1 Điều này và phải bảo đảm các Điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: 

a) Là cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

b) Có ít nhất mười hai tác phẩm báo chí đã được phát sóng trên đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 01 năm tính đến thời Điểm 

xét cấp thẻ; 

c) Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại đài 

truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương từ 02 năm trở lên tính đến thời 

Điểm xét cấp thẻ; 

d) Được đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề 

nghị cấp thẻ nhà báo. 

3. Các trường hợp sau đây không được xét cấp thẻ nhà báo: 

a) Không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 26 của Luật này; 

b) Đã vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; 

c) Đã bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật 

về công chức, viên chức và pháp luật về lao động mà chưa hết thời hạn 12 tháng 

tính đến thời Điểm xét cấp thẻ; 

d) Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

đ) Đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án mà chưa được xóa 

án tích; 

e) Bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi 

thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ. 

II- Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Chương I 



QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan hành chính nhà nước, gồm: 

a) Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh); 

b) Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các 

tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa 

phương; 

c) Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã). 

2. Cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí tại Việt 

Nam. 

Điều 3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, gồm: 

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; 

b) Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi chung là người 

phát ngôn); 

c) Người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người đứng đầu 

ủy quyền thực hiện phát ngôn (sau đây gọi chung là người được ủy quyền phát 

ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn 

hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. 

2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cục, các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, cấp tỉnh thuộc cơ 

quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, gồm: 

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; 



b) Trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính không thể thực hiện phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ 

trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; 

b) Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân không thể thực hiện phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện việc phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

4. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được 

công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà 

nước. 

5. Người phát ngôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nếu không thể thực hiện 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để người đứng đầu cơ 

quan hành chính ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện 

việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

6. Việc ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b 

khoản 3 Điều này được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và 

có thời hạn nhất định. 

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của 

người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước hoặc 

niêm yết tại trụ sở (đối với Ủy ban nhân dân cấp xã chưa có trang thông tin điện tử) 

trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền. 

7. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm b, điểm c 

khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này không được ủy quyền tiếp cho 

người khác. 

8. Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm 

vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo 

chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà 

nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung thông tin đã cung cấp. 

Điều 4. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

1. Tổ chức họp báo. 



2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính 

nhà nước. 

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên. 

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 

bằng văn bản hoặc qua thư điện tử. 

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do 

trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu. 

6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi 

nội dung thông tin trên báo chí. 

Chương II 

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một 

lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ bằng hình thức họp báo, cung cấp thông cáo báo chí và đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ. 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các 

quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các 

cơ quan báo chí trong cả nước. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về 

lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình, thông qua các hình thức sau: 

a) Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên 

Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định 

của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

b) Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo 

chí; 

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin 

định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo 

chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; 

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ 

theo quy định hiện hành. 



3. Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ 

chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa 

phương và Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

a) Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin 

điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định của Chính phủ 

về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc 

cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

b) Cử người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo của bộ, cơ quan ngang bộ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu; 

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin 

định kỳ cho báo chí bằng văn bản; 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các tổ chức cấp tỉnh thuộc 

cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có thể thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí do Ban 

Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức. 

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử, trang thông 

tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định hiện 

hành. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử, trang thông 

tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin định kỳ cho 

báo chí bằng văn bản hoặc các hình thức quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

Điều 6. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất 

thường 

1. Trường hợp xảy ra sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng, trừ trường hợp ban bố 

tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ hoặc người phát ngôn của Chính phủ 

thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi sự cố xảy ra và 

thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố. 

2. Đối với sự cố liên quan đến nhiều bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố, bộ, cơ quan 

ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Chính 

phủ giao chủ trì xử lý phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố. 



3. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn 

và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột 

xuất, bất thường sau đây: 

a) Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi 

dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản 

lý của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền 

phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo 

kịp thời và định hướng dư luận. 

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính 

nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm 

chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 

giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra. 

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu 

cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, 

vấn đề nêu tại điểm a khoản 3 Điều này. 

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa 

bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát 

ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 

nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

1. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể trực tiếp phát ngôn hoặc 

giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của cơ quan hoặc ủy quyền cho người có trách 

nhiệm thuộc cơ quan hành chính thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 

3 Nghị định này. 

2. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về việc phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính kể cả trong trường 

hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

3. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các 

thông tin và chế độ phát ngôn của cơ quan mình. 

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát 

ngôn 

1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện cơ 

quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, 

cá nhân có liên quan trong cơ quan mình cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để 



phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 

5, Điều 6 của Nghị định này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, 

tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên 

báo chí theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của người phát ngôn, người được ủy quyền phát 

ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung 

cấp thông tin. 

3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 38 Luật báo chí. 

4. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 

nước về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí. 

5. Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung 

thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, người 

phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn 

bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về 

báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án. 

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 

1. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung 

thực, khách quan, đầy đủ nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, 

người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát 

ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của 

người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quan báo chí 

đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát 

ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó. 

2. Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn, người 

được ủy quyền phát ngôn đối với các nội dung đăng tải không chính xác. Thời 

điểm đăng, phát thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật báo chí. 

Điều 10. Xử lý vi phạm 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng 

hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Nghị định này thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 



1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2017. 

2. Nghị định này bãi bỏ các quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, 

kiểm tra việc thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ 

III- Nghị định số: 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả 

đối với. tác phẩm báo chí (gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), xuất bản 

phẩm theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật xuất bản; 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. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, nhà báo, phóng 

viên, biên tập viên, cơ quan báo chí, nhà xuất bản và các cơ quan nhà nước, tổ 

chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu 

quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) 

được sử dụng. 

2. Quỹ nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trích lập theo quy định để 

chi trả nhuận bút, thù lao và các lợi ích vật chất khác. 

3. Thù lao là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho người thực hiện công việc 

có liên quan đến tác phẩm theo quy định tại Nghị định này. 

4. Lợi ích vật chất là các lợi ích mà tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được hưởng 

ngoài nhuận bút bao gồm: Nhận sách, báo biếu, vé mời xem công bố tác phẩm, giải 

thưởng trong nước và quốc tế... 

Điều 4. Quy định về trả nhuận bút, thù lao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-25-2013-qd-ttg-quy-che-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-184541.aspx


1. Mức nhuận bút, thù lao trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và những 

người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản 

phẩm căn cứ vào thể loại, chất lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng của tác phẩm 

đến kinh tế - xã hội, mức độ đóng góp vào tác phẩm, các quy định khuyến khích 

sáng tạo tác phẩm tại Nghị định này và quy định của cơ quan báo chí sử dụng tác 

phẩm hoặc theo hợp đồng sử dụng xuất bản phẩm với nhà xuất bản. Mức nhuận bút 

của tác giả không thấp hơn mức thù lao của người tham gia công việc có liên quan 

đến tác phẩm cùng thể loại. 

2. Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số, phóng sự điều tra; tác 

giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người Kinh viết trực 

tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng tiếng của 

dân tộc thiểu số khác; tác giả của tác phẩm được thực hiện trong điều kiện khó 

khăn, nguy hiểm và những trường hợp đặc biệt khác được hưởng nhuận bút cao 

hơn nhằm khuyến khích sáng tạo. 

3. Tác phẩm thuộc loại hình sáng tác, nghiên cứu được trả nhuận bút cao hơn tác 

phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, biên soạn, chú giải, tuyển tập 

và hợp tuyển. Tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định của cơ quan sử dụng 

tác phẩm khi tác phẩm đó được sử dụng làm tuyển tập, hợp tuyển, phóng tác, cải 

biên, chuyển thể, sưu tầm và biên soạn thành tác phẩm mới hoặc dịch sang ngôn 

ngữ khác. Đối với tác phẩm gốc được dịch sang ngôn ngữ khác để thể hiện trên loại 

hình báo chí khác hoặc ấn phẩm báo chí khác của cùng một cơ quan báo chí, việc 

chi trả nhuận bút thực hiện theo quy định của từng cơ quan báo chí. 

4. Tác phẩm đã công bố, phổ biến khi được sử dụng lại, tác giả hoặc chủ sở hữu 

quyền tác giả hưởng nhuận bút theo quy định tại Nghị định này và quy định của cơ 

quan sử dụng tác phẩm. 

5. Tác phẩm lưu hành nội bộ, không kinh doanh hưởng chế độ nhuận bút thấp hơn 

tác phẩm thuộc thể loại tương ứng có kinh doanh. Mức nhuận bút do tác giả hoặc 

chủ sở hữu quyền tác giả và bên sử dụng tác phẩm thỏa thuận. 

6. Đối với tác phẩm đồng tác giả, tỷ lệ phân chia nhuận bút do các tác giả thỏa 

thuận. 

7. Tác phẩm báo chí đăng tải lại có trích dẫn nguồn của cơ quan báo chí khác đã có 

thỏa thuận chia sẻ thông tin theo quy định về bản quyền, nhuận bút do các cơ quan 

báo chí thỏa thuận quyết định. 

8. Cơ quan báo chí trích lập quỹ nhuận bút trong phạm vi nguồn đã được quy định. 

Quỹ nhuận bút dùng để trả nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có 

tác phẩm được sử dụng; trả thù lao, lợi ích vật chất; tổ chức các hoạt động khuyến 

khích sáng tạo, không sử dụng vào mục đích khác. 



9. Đối với tác phẩm thuộc thể loại chưa được quy định cụ thể tại Nghị định này, 

việc trả nhuận bút do bên sử dụng tác phẩm và tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác 

giả thỏa thuận thông qua hợp đồng khoán gọn. 

10. Chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày tác phẩm được đăng tải, công bố, bên sử dụng 

tác phẩm phải trả hết tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo 

quy định. 

Trường hợp cơ quan báo chí đã liên hệ, thông báo ít nhất 3 lần cho người hưởng 

nhuận bút, thù lao nhưng không nhận được hồi âm thì tiền nhuận bút, thù lao đó 

được kết chuyển sang Quỹ nhuận bút của năm tiếp theo. 

11. Tác giả làm việc theo chế độ hợp đồng với cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm, 

sáng tạo tác phẩm ngoài định mức được giao của cơ quan báo chí, được hưởng 

100% nhuận bút. 

12. Người thuộc cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm thực hiện các công việc liên 

quan đến tác phẩm báo chí ngoài định mức được giao, hưởng 100% thù lao. 

Điều 5. Khiếu nại, tố cáo 

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực 

báo chí, xuất bản thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Chương II 

NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ 

Điều 6. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện 

tử 

1. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử 

dụng. 

2. Lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên và những người tham gia thực hiện các 

công việc có liên quan đến tác phẩm báo chí. 

3. Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm 

báo chí. 

Điều 7. Nhuận bút đối với tác phẩm báo in, báo điện tử 

1. Khung nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo điện tử được quy định như sau: 

Nhóm Thể loại Hệ số tối đa 

1 Tin 

Trả lời bạn đọc 
10 

2 Tranh 10 



3 Ảnh 10 

4 Chính luận 30 

5 Phóng sự 

Ký (một kỳ) 

Bài phỏng vấn 

30 

6 Sáng tác văn học 30 

7 Nghiên cứu 30 

8 Trực tuyến 

Media 

50 

2. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho 

cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là mức tiền 

lương cơ sở). 

Đối với cơ quan báo chí tự bảo đảm chi phí hoạt động, việc trả nhuận bút cao hơn 

mức bình quân chung do Tổng biên tập quyết định căn cứ vào chất lượng, thể loại, 

khung hệ số nhuận bút nhưng không vượt quá hệ số tối đa tại khung nhuận bút. 

3. Nhuận bút được tính như sau: 

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút. 

4. Những quy định khác 

a) Tác giả phần lời của bản nhạc, của truyện tranh, phụ đề thể loại Media hưởng từ 

20 - 50% nhuận bút của tác phẩm đó. 

b) Tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt hoặc 

ngược lại hưởng từ 40 - 65% nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại tương ứng bằng 

tiếng Việt. Mức nhuận bút do Tổng biên tập quyết định. 

c) Tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm 10 - 20% 

nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo. 

d) Tác giả là người Việt Nam viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, người Kinh viết 

trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số viết trực tiếp bằng tiếng 

của dân tộc thiểu số khác hưởng thêm 30 - 50% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm 

khuyến khích sáng tạo. 

đ) Tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm được 

hưởng thêm tối đa bằng mức nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng 

tạo. 



e) Đối với báo điện tử, nhuận bút, thù lao thông tin do độc giả cung cấp sẽ do Tổng 

biên tập quyết định, trừ những trường hợp có thỏa thuận khác. 

g) Đối với các bài phỏng vấn, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn được cơ 

quan báo chí trả nhuận bút theo quy chế của cơ quan báo chí. 

Điều 8. Quỹ nhuận bút 

1. Quỹ nhuận bút của cơ quan báo in, báo điện tử được hình thành từ các nguồn 

sau: 

a) Nguồn thu từ hoạt động báo chí; 

b) Nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của cơ quan báo chí; 

c) Nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 

d) Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có). 

2. Đối với cơ quan báo chí chưa bảo đảm chi phí hoạt động, cơ quan chủ quản có 

trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan báo chí trích lập quỹ nhuận bút trên cơ sở dự 

toán xây dựng theo quy định như sau: 

Quỹ nhuận bút hàng năm = Tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, tạp chí xuất 

bản trong năm + Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm + Thù 

lao. 

- Tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, tạp chí trong năm = Tổng hệ số nhuận 

bút bình quân trong một kỳ báo, tạp chí x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút x số 

kỳ báo, tạp chí trong năm. 

- Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm tối đa không quá 

30% tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, tạp chí xuất bản trong năm. 

- Tổng số thù lao tối đa không quá 50% tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, 

tạp chí xuất bản trong năm. 

3. Đối với cơ quan báo chí tự bảo đảm chi phí hoạt động, quỹ nhuận bút do cơ quan 

báo chí quyết định trên cơ sở cân đối tài chính của đơn vị. 

Chương III 

NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO NÓI, BÁO HÌNH 

Điều 9. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo nói, báo 

hình 

1. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo nói, báo 

hình sử dụng. 

2. Biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu) - đối với báo 

nói. 



3. Biên kịch, đạo diễn, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ (không kể phần nhạc 

qua băng tư liệu), họa sĩ - đối với báo hình. 

4. Lãnh đạo cơ quan báo nói và báo hình, phát thanh viên, biên tập viên, diễn viên 

sân khấu, điện ảnh và các loại hình nghệ thuật khác, đạo diễn chương trình, người 

chỉ huy dàn dựng âm nhạc, người thiết kế ánh sáng, trợ lý nghệ thuật, đạo diễn và 

chuyên viên kỹ thuật âm thanh, quay phim kỹ xảo được trả thù lao. 

Điều 10. Nhuận bút đối với tác phẩm báo nói, báo hình 

1. Khung nhuận bút cho tác phẩm báo nói, báo hình được quy định như sau: 

Nhóm Thể loại Hệ số tối đa 

1 Tin 

Trả lời bạn đọc 
10 

2 Chính luận 30 

3 Phóng sự 

Ký (một kỳ) 

Bài phỏng vấn 

30 

4 Sáng tác văn học 30 

5 Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học 

giáo dục 

30 

6 Toạ đàm, giao lưu 50 

2. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở. 

3. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả thuộc Khoản 1 Điều 9 Nghị định này 

hưởng nhuận bút theo quy định tại khung nhuận bút. 

4. Nhuận bút trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại Khoản 2 

Điều 9 Nghị định này như sau: 

a) Đối với thể loại 1, 2, 3, 5, 6 trong khung nhuận bút, tác giả hoặc chủ sở hữu 

quyền tác giả hưởng nhuận bút bằng 20 - 30% mức nhuận bút của thể loại tương 

ứng; 

b) Đối với thể loại 4 trong khung nhuận bút, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả 

hưởng nhuận bút bằng 50 - 150% thể loại tương ứng; 

c) Đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, tác giả 

hoặc chủ sở hữu quyền tác giả hưởng nhuận bút bằng 50 - 70% mức nhuận bút theo 



quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút cho tác phẩm sân khấu và các loại hình 

nghệ thuật biểu diễn khác, nhuận bút cho tác phẩm điện ảnh, video. 

5. Nhuận bút trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại Khoản 3 

Điều 9 Nghị định này như sau: 

a) Đối với thể loại 1, 2, 3, 5, 6 trong khung nhuận bút, tác giả hoặc chủ sở hữu 

quyền tác giả hưởng nhuận bút bằng 50 - 100% mức nhuận bút của thể loại tương 

ứng; 

b) Đối với thể loại 4 trong khung nhuận bút, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả 

hưởng nhuận bút bằng 100 - 200% thể loại tương ứng; 

c) Đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, tác phẩm 

điện ảnh, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm hưởng nhuận bút bằng mức nhuận bút 

tương ứng theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút cho tác phẩm sân khấu 

và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, nhuận bút cho tác phẩm điện ảnh, video. 

Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) đài truyền hình được quyền trả nhuận bút cho tác 

giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm ở mức cao hơn nhưng tổng nhuận bút và thù lao tối 

đa không quá 20% đối với phim truyện, sân khấu truyền hình, không quá 60% đối 

với phim tài liệu, phim khoa học trong tổng chi phí sản xuất tác phẩm (không bao 

gồm chi phí thiết bị về truyền hình). 

6. Những quy định khác 

a) Tác phẩm phát nhiều lần trên sóng hưởng nhuận bút theo thỏa thuận trong hợp 

đồng. 

b) Đối với thể loại cầu phát thanh, cầu truyền hình, chương trình phát thanh trực 

tiếp, chương trình truyền hình trực tiếp và những thể loại khác chưa quy định trong 

Nghị định này, tuỳ theo tính chất, quy mô, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) các Đài 

phát thanh, truyền hình quyết định mức nhuận bút, thù lao cho tác giả hoặc chủ sở 

hữu quyền tác giả và những người liên quan thực hiện các chương trình đó. 

Điều 11. Quỹ nhuận bút 

1. Quỹ nhuận bút của báo nói, báo hình được hình thành từ các nguồn sau: 

a) Nguồn thu từ hoạt động báo chí; 

b) Nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của cơ quan báo chí; 

c) Nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 

d) Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có). 

2. Đối với đài phát thanh, đài truyền hình chưa bảo đảm chi phí hoạt động, cơ quan 

chủ quản có trách nhiệm cấp kinh phí trích lập quỹ nhuận bút trên cơ sở dự toán 

xây dựng như sau: 



Quỹ nhuận bút hàng năm = Tổng số nhuận bút phải trả trong năm + Nhuận bút tăng 

thêm nhằm, khuyến khích sáng tạo tác phẩm + Thù lao. 

- Tổng số nhuận bút phải trả trong năm = Số lượng bình quân nhuận bút cho một 

chương trình phát thanh, truyền hình x Tổng thời lượng chương trình phát thanh, 

truyền hình trong năm. 

- Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm tối đa không quá 

30% tổng số nhuận bút phải trả trong năm. 

- Tổng số thù lao tối đa không quá 70% tổng số nhuận bút phải trả trong năm. 

3. Đối với đài phát thanh, đài truyền hình tự bảo đảm chi phí hoạt động hoặc hoạt 

động theo cơ chế tài chính đặc thù, quỹ nhuận bút do đài phát thanh, đài truyền 

hình quyết định trên cơ sở cân đối tài chính của đơn vị. 

Chương IV 

NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI XUẤT BẢN PHẨM 

Điều 12. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với xuất bản phẩm 

1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của xuất bản phẩm được cơ quan, tổ chức sử 

dụng xuất bản phẩm trả nhuận bút. 

2. Người sưu tầm, người hiệu đính tác phẩm, người cung cấp tác phẩm, văn bản, tài 

liệu được cơ quan, tổ chức sử dụng xuất bản phẩm trả thù lao đối với: 

a) Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian; 

b) Văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những 

văn bản đó. 

3. Biên tập viên được cơ quan, tổ chức sử dụng xuất bản phẩm trả thù lao theo mức 

độ đóng góp vào nội dung bản thảo. 

Nhuận bút và tiền thù lao được tính trong giá thành xuất bản phẩm. 

Điều 13. Nhuận bút xuất bản phẩm 

Khung chi trả nhuận bút: Nhuận bút đối với xuất bản phẩm căn cứ vào thể loại, 

chất lượng, số lượng tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trong khung nhuận bút dưới đây: 

Nhóm Thể loại Tỷ lệ phần 

trăm (%) 

I Xuất bản phẩm thuộc loại sáng tác:   

1 Văn xuôi 8 - 17% 

2 Sách nhạc 10 - 17% 



3 Thơ 12 - 17% 

4 Kịch bản sân khấu, điện ảnh 12 - 17% 

5 Sách tranh, sách ảnh 8 - 12% 

6 Truyện tranh 4- 10% 

7 Từ điển, sách tra cứu 12 - 18% 

8 Sách nghiên cứu lý luận về chính trị, văn hóa, xã 

hội, giáo dục 

12 - 18% 

9 Sách khoa học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, 

công trình khoa học 

10 - 17% 

10 Sách phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa - xã 

hội, giáo dục, khoa học - công nghệ 

8 - 12% 

11 Giáo trình bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, 

trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phương 

pháp cho giáo viên và phụ huynh 

8 - 16% 

12 Sách bài học, sách bài tập, sách vở bài tập, sách 

cho giáo viên, sách chương trình mục tiêu (theo 

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

30 - 140% 

mức tiền 

lương cơ 

sở/tiết theo 

quy định của 

chương trình 

13 Sách tham khảo phổ thông theo chương trình 

sách giáo khoa. 

2 - 12% 

II Xuất bản phẩm thuộc loại phóng tác, cải biên, 

chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp 

tuyển 

5 - 10% 

III Xuất bản phẩm thuộc loại dịch   

1 Dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài 8 - 12% 

2 Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (trừ 

truyện tranh) 

6 - 12% 



3 Dịch từ một ngôn ngữ nước ngoài sang một ngôn 

ngữ nước ngoài khác 

12 - 18% 

3 Dịch từ tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số 

ở Việt Nam 

12 - 15% 

4 Dịch từ tiếng dân tộc thiểu số này sang tiếng dân 

tộc thiểu số khác ở Việt Nam 

15 - 18% 

5 Dịch từ chữ Hán Nôm hoặc tiếng dân tộc thiểu số 

sang tiếng Việt 

12 - 15% 

IV Băng, đĩa, CD ROM thay sách và kèm theo 

sách 

10 - 13 % 

V Bản đồ 7 - 23% 

2. Cơ quan, tổ chức sử dụng xuất bản phẩm và tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả 

căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng thỏa thuận cách tính nhuận bút và 

mức nhuận bút đối với các loại xuất bản phẩm sau đây: 

a) Xuất bản phẩm điện tử theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật xuất bản năm 

2012; 

b) Xuất bản phẩm có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn cao; 

c) Xuất bản phẩm chuyển nhượng quyền sở hữu vĩnh viễn; 

d) Trường hợp khác do hai bên tự nguyện thỏa thuận. 

3. Những quy định khác 

a) Người hiệu đính tác phẩm dịch được hưởng từ 5 - 30% nhuận bút tác phẩm dịch 

tuỳ theo mức độ và chất lượng hiệu đính. 

Trường hợp hiệu đính trên 30% tác phẩm dịch thì người hiệu đính là đồng tác giả. 

b) Biên tập viên, người sưu tầm, người cung cấp tác phẩm, tài liệu được hưởng thù 

lao theo thỏa thuận với cơ quan, tổ chức sử dụng xuất bản phẩm. 

c) Đối với xuất bản phẩm thuộc loại dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, 

chú giải, tuyển tập, hợp tuyển, cơ quan, tổ chức sử dụng xuất bản phẩm phải xin 

phép và trả nhuận bút cho tác giả của tác phẩm gốc, Mức nhuận bút do cơ quan, tổ 

chức sử dụng xuất bản phẩm và tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm gốc thỏa thuận. 

d) Tác giả phần lời của bản nhạc, truyện tranh được hưởng từ 30 - 50% nhuận bút 

của xuất bản phẩm đó. 



đ) Đối với xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

an ninh quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên 

giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu 

khác, ngoài khoản nhuận bút quy định theo Khoản 1 Điều 13 Nghị định này được 

hưởng thêm từ 10 - 30% nhuận bút của xuất bản phẩm đó. 

e) Nhuận bút đối với xuất bản phẩm song ngữ bằng 50% mức nhuận bút của xuất 

bản phẩm dịch cùng thể loại quy định trong khung nhuận bút. 

g) Nhuận bút đối với xuất bản phẩm tái bản được hưởng từ 50 - 100% so với mức 

nhuận bút xuất bản lần đầu và được tính trên giá bán lẻ mới. 

h) Ngoài tiền nhuận bút, tác giả được nhận 05 - 10 bản xuất bản phẩm. Trường hợp 

xuất bản phẩm có nhiều tác giả, số lượng xuất bản phẩm các tác giả hoặc chủ sở 

hữu quyền tác giả được nhận do cơ quan, tổ chức sử dụng xuất bản phẩm quyết 

định. 

i) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng xuất bản phẩm quy định cụ thể tỷ lệ 

trả nhuận bút, thù lao cho xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 14. Phương thức tính nhuận bút 

1. Nhuận bút đối với xuất bản phẩm được tính như sau: 

Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá bán lẻ xuất bản phẩm x Số lượng in 

Trong đó: 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) là tỷ lệ trả nhuận bút; 

b) Giá bán lẻ xuất bản phẩm là giá tiền in ở cuối trang bìa 4 hoặc giá bán lẻ ghi 

trên hóa đơn bán xuất bản phẩm (đối với xuất bản phẩm không ghi giá bán) vào 

thời điểm thanh toán trả tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở quyền tác giả; 

Trường hợp sau đó giá bán lẻ thay đổi, nếu không có thỏa thuận khác được ghi 

trong hợp đồng sử dụng xuất bản phẩm, giá bán lẻ để tính nhuận bút vẫn giữ 

nguyên; 

c) Số lượng in là số lượng ghi trong hợp đồng sử dụng tác phẩm. 

2. Nhuận bút đối với xuất bản phẩm do nhà nước đặt hàng, được tính như sau: 

Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá thành sản xuất x Số lượng in 

Trong đó: 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) và số lượng in theo quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Giá thành sản xuất là tổng chi phí của xuất bản phẩm không bao gồm chi phí 

phát hành. 



3. Nhuận bút tài liệu không kinh doanh (lưu hành nội bộ hoặc phát không thu tiền) 

được tính như sau: 

Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá thành sản xuất x số lượng in. 

4. Nhuận bút sách bài học, sách bài tập, sách vở bài tập, sách cho giáo viên, sách 

chương trình mục tiêu theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại số thứ tự 

12 nhóm I khung nhuận bút quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này được tính 

như sau: 

Nhuận bút = Tỷ lệ phần trăm (%) x Mức tiền lương cơ sở x Số lượng tiết học theo 

quy định của chương trình. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. 

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Chương II, Chương V, Chương VI Nghị 

định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận 

bút hết hiệu lực. 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tác 

giả, chủ sở hữu tác phẩm và các cơ quan báo chí, nhà xuất bản chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị định này./. 

IV- 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam:  

Điều 1: Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, 

vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường 

quốc tế. 

Điều 2: Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật Bản quyền và các 

quy định của pháp luật ;Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ 

quan báo chí nơi công tác. 

Điều 3: Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi; Bảo vệ công lý 

và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động 

xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các 

quốc gia, dân tộc. 

Điều 4: Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm 

đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2002-nd-cp-che-do-nhuan-but-49523.aspx


Điều 5: Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện 

truyền thông khác. 

Điều 6: Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật. 

Điều 7: Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 

Điều 8: Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn 

đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. 

Điều 9: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa 

Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Điều 10: Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, 

đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người 

làm báo. 

 V- Quy định số 338-QĐ/TW ngày 26-11-2010 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

I-CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

 Điều 1. Chức năng  

Cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy có chức năng 

là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đồng thời là cầu nối 

thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương; là đơn vị sự nghiệp có 

thu, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

Điều 2. Nhiệm vụ  

1-Thông tin, tuyên truyền về đường 1ối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của đảng bộ, 

chính quyền địa phương; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

2- Tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu 

gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tham gia tổng kết thực tiễn, đúc rút 

và phổ biến kinh nghiệm, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của 



Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, đưa đường 

lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.  

3- Tổ chức tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; thực hiện là diễn 

đàn của nhân dân theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng đảng bộ và các 

tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. 

4- Chủ động đấu tranh kiên quyết, sắc bén với những âm mưu và hoạt động phá 

hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 2/8/2019 Tạp chí 

Cộng Sản - Quy định số 338-QĐ/TW ngày 26/11/2010 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ ch… 

www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=10756&print=true 

2/4 của Nhà nước. Tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận 

xã hội 

5- Xây dựng cơ quan báo vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và 

người lao động có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp 

vụ và có đạo đức nghề nghiệp 

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH  

Điều 3. Lãnh đạo cơ quan báo  

Có tổng biên tập, từ 1 đến 3 phó tổng biên tập.  

Điều 4. Cơ cấu tổ chức gồm:  

- Phòng Hành chính - Trị sự  

- Phòng Thư ký toà soạn  

- Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính – 

 Phòng Kinh tế  

- Phòng Văn hoá - Xã hội  

- Phòng Bạn đọc - Tư liệu  

- Phòng Báo điện tử 



 Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng tài chính, được cấp ủy tỉnh, thành phố và 

các cơ quan có thẩm quyền đồng ý thì có thể lập thêm một số bộ phận công tác 

hoặc phòng chuyên đề.  

Điều 5. Biên chế  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, số kỳ phát hành trong tuần (không tính các ấn phẩm 

khác), cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố được giao biên chế theo định 

hướng:  

- Các báo phát hành dưới 5 kỳ/tuần: biên chế từ 30 - 40 công chức, viên chức.  

- Các báo phát hành 5 - 6 kỳ/tuần: biên chế từ 41 - 45 công chức, viên chức.  

- Các báo phát hành hằng ngày: biên chế từ 46 - 50 công chức, viên chức.  

Lãnh đạo cơ quan báo căn cứ nhiệm vụ được giao và khả năng tự chủ về kinh phí 

hoạt động để thực hiện hợp 2/8/2019 Tạp chí Cộng Sản - Quy định số 338-QĐ/TW 

ngày 26/11/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ 

ch… 

www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=10756&print=true 

3/4 đồng lao động, cộng tác viên theo quy định. 

Điều 6. Về tài chính  

Ngân sách đảng bảo đảm chi cho hoạt động thường xuyên của báo; đồng thời báo 

có nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Chính phủ.  

Quản lý giám sát thu, chi, quyết toán tài chính thực hiện theo quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. 

III- MỐI ỌUAN HỆ CÔNG TÁC  

Điều 7. Với tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố  

1- Tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan chủ quản trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nội dung 

và mọi hoạt động của cơ quan báo.  

2- 2- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 

bảo đảm cho cơ quan báo hoạt động đúng pháp luật.  

3- Điều 8. Với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc 

tỉnh ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.  



1 - Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy giúp tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc theo 

dõi, hướng dẫn, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm định 

hướng chính trị, tư tưởng và nội dung tuyên truyền của báo.  

2- Sở thông tin và truyền thông giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện 

quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật. 

4- Hội nhà báo tỉnh, thành phố phối hợp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt 

Nam và quy định của pháp luật. 

5-  4- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, 

thành ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố phối hợp trong công tác 

thông tin tuyên truyền; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ, giúp 

đỡ, giám sát để báo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật. 

VI- Quá trình hình thành và phát triển của Báo Gia Lai. 

 Cuối năm 1946, thực dân Pháp trở lại xâm lược Tây Nguyên. Ngày 14- 3-

1947, ta đánh đồn Tú Thủy-An Khê. Sau đó, giặc điên cuồng khủng bố trả thù. Để 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhanh chóng giác ngộ nhân dân, ngày 16-3-1947, 

tại làng Thuận Nghĩa, Bình Khê (nay là Khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, 

Tây Sơn, Bình Định) Tỉnh ủy Gia Lai quyết định cho ra đời tờ báo Sáng, cơ quan 

ngôn luận của Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác tỉnh Gia Lai. Cùng với tờ Thông tin 

Gia Lai của Mặt trận Việt Minh ra đời giữa năm 1946, báo Sáng đã phổ biến học 

thuyết Mác-Lênin, đường lối, chính sách của Đảng ta; nhanh chóng đưa các chủ 

trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh thâm nhập vào quần chúng và tuyên truyền 

vận động xây dựng cơ sở cách mạng. 

 Báo Sáng do đồng chí Phan Thêm sáng lập, đồng chí Phan Bá làm Chủ bút, 

in khổ A5, mỗi số có 16 trang, ra  2 kỳ/ tháng, in theo công nghệ Li tô trên bản đá. 

Báo có bài xã luận, tin trong tỉnh, tin trong nước, bài hướng dẫn công tác, bài phổ 

biến học thuyết Mác-Lênin, chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Mặt trận Việt 

Minh và Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh. Đây là tờ báo đầu tiên của Tỉnh ủy 

Gia Lai. Ngày 16-3 đã đi vào lịch sử phát triển báo chí Gia Lai và đã được Tỉnh ủy 

cho phép lấy làm ngày truyền thống của Báo Gia Lai.  

Tháng 10-1947, tỉnh Gia Lai hợp nhất quân dân chính Đảng thành lập Trung 

đoàn 210, đồng chí Phan Thêm, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai được cử kiêm Chính trị 

viên Trung đoàn. Năm 1948, để phù hợp với tình hình mới, tờ Thông tin Gia Lai và 

tờ báo Sáng sát nhập để ra đời tờ Nỗ Lực do đồng chí Phan Thêm trực tiếp chỉ đạo 

nội dung. Từ đây, việc in ấn và phát hành báo Nỗ Lực giao cho Ban Tuyên huấn 



Trung đoàn 210 thực hiện. Báo Nỗ Lực thường có tin chiến sự, phản ánh chiến 

thắng của bộ đội, sự thất bại của Pháp; phong trào thi đua trong các đơn vị; thơ văn 

thể hiện lòng yêu nước, tinh thần hy sinh, đoàn kết chiến đấu của quân dân ta, kêu 

gọi nhân dân ủng hộ kháng chiến, có tác dụng động viên cổ vũ tinh thần cán bộ 

chiến sĩ, nhân dân trong lao động và chiến đấu. 

Đầu năm 1950,  ta sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia-Kon. 

Bộ Tư lệnh Quân khu V quyết định thành lập Trung đoàn 120 mới trên cơ sở hợp 

nhất một bộ phận Trung đoàn 210 với  Trung đoàn 120.  Báo Nỗ Lực do Trung 

đoàn 120 xuất bản. Đến cuối năm 1952, tờ Nỗ Lực ngừng xuất bản để in biểu ngữ, 

áp phích, bản tin chiến sự và truyền đơn phát cho các đội tuyên truyền vũ trang. 

Công việc này được tiến hành cho đến khi Hiệp định Genève năm 1954  ký kết. 

Sau Hiệp định Genève, Đảng ta bố trí một số cán bộ ở lại để tiếp tục cùng 

nhân dân đấu tranh đòi hiệp thương thống nhất đất nước. Ngày 20-7-1955, tại xã 

Đê S’ro khu 7, Tỉnh ủy quyết định ra tờ nội san để tuyên truyền lấy tên là Vững 

Tiến, nội dung tuyên truyền do Bí thư Tỉnh ủy Võ Trung Thành chỉ đạo. Biên dịch 

tiếng Jrai, Bahnar do đồng chí Rơchơm Briu-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ 

trách. Lúc bấy giờ do kỹ thuật hạn chế và khó khăn về giấy mực, nên báo ra mỗi 

tháng l kỳ, khổ 13 x19 cm, dày 4 trang, số lượng phát hành đủ cho mỗi khu từ l đến 

2 tờ. Ban đầu tờ Vững Tiến được in 3 thứ tiếng: Phổ thông, Jrai, Bahnar, sau đó 

tách riêng ra thành bản tin tiếng Jrai, tiếng Bahnar, với khổ nhỏ hơn tờ Vững Tiến, 

mỗi tháng xuất bản 2 lần. Tờ Vững Tiến có nhiều tin bài tuyên truyền chủ trương, 

đường lối của Đảng ta, đồng thời chống lại luận điệu tuyên truyền phá hoại Hiệp 

định Genève của địch. Dù hình thức tờ Vững Tiến còn đơn giản, nội dung chưa 

phong phú nhưng đó là chỗ dựa tinh thần của cán bộ, nhân dân dưới ách áp bức và 

máy chém của chính quyền Ngô Đình Diệm. Riêng tờ tin tiếng Jrai, Bahnar ngoài 

việc cung cấp thông tin còn là tài liệu học tiếng dân tộc bản địa của cán bộ cách 

mạng ở cấp khu và cơ sở. 

Đầu năm 1957, tờ Vững Tiến đổi tên thành Thống Nhất . Bên cạnh tờ Thống 

Nhất tiếng phổ thông, ta tiếp tục duy trì các tờ Thống Nhất tiếng Bahnar lấy tên là 

Pơling và tiếng Jrai lấy tên Pơlir. Tờ Thống Nhất bằng cả 3 thứ tiếng rất có ích cho 

việc học tập văn hóa và tuyên truyền cách mạng lúc này.  

Năm 1961, báo Thống Nhất đổi tên thành báo Quyết Thắng, thể hiện sự 

quyết tâm của quân và dân tỉnh Gia Lai vùng lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Báo Quyết Thắng do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Chánh chỉ đạo về nội dung, in khổ 21 x 



29 cm, có 4 trang, mỗi tháng ra 2 số, phát hành trong các cơ quan, đơn vị và các địa 

phương. Tờ tin tiếng Jrai và tiếng Bahnar in khổ nhỏ hơn, ra nửa tháng 1 kỳ. Nội 

dung tờ Quyết Thắng được mở rộng với nhiều thể tài, phong phú và đa dạng hơn. 

Tờ Quyết Thắng tuyên truyền vạch trần âm mưu dồn dân, lập ấp chiến lược và các 

cuộc đánh phá, càn quét của địch. 

Cuối năm 1965, báo Quyết Thắng đổi tên thành Giải phóng, lúc này thuộc 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Gia Lai, để thực hiện mục tiêu quyết tâm đánh 

Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Mặc dù là cơ quan thông tin của 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng nhưng về nội dung tuyên truyền của giai đoạn này 

(1965-1975) đều có ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban 

Tuyên huấn. Thời kỳ này có sự bổ sung cán bộ từ miền Bắc vào nên tờ Giải Phóng 

được tăng cường thêm người có chuyên môn viết tin bài, có họa sĩ trình bày báo, vẽ 

tranh minh họa. Tờ báo được đổi mới về hình thức, nội dung và thu hút được bạn 

đọc. 

Sau ngày giải phóng tỉnh nhà 17-3-1975, Báo Giải Phóng của Gia Lai tiếp 

tục xuất bản, đến đầu tháng 11-1975 thì hợp nhất với Báo Giải Phóng của Kon 

Tum thành Báo Gia Lai-Kon Tum thuộc Ty Thông tin-Văn hóa Gia Lai-Kon Tum, 

theo quyết định hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum 

của Ủy ban Nhân dân cách mạng Khu Trung Trung bộ. Từ ngày 1-7-1976 trở đi, 

báo Gia Lai-Kon Tum trực thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, do đồng chí Phạm 

Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy trực tiếp 

chỉ đạo. Báo Gia Lai-Kon Tum, 4 trang, khổ 28 x 42 cm, số ra đầu tiên vào ngày 

10-12-1975. Đội ngũ làm báo bấy giờ chỉ có 4 phóng viên do nhà báo Trần Liễm 

phụ trách.  

Ngày 8-8-1977, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Ban Biên 

tập báo Đảng tỉnh. Đây là lần đầu tiên tờ báo Đảng Gia Lai có Ban Biên tập, gồm 

các đồng chí: Phạm Hồng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên 

huấn Tỉnh ủy làm Chủ nhiệm; Nguyễn Khắc Quán làm Phó Tổng Biên tập. Báo 

Gia Lai-Kon Tum có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Báo  lúc này từ 

1 kỳ/tuần nâng lên 2 kỳ/tuần, từ công nghệ in li tô trong chiến tranh đã thay đổi 

công nghệ in ti pô, hiện đại hơn. Đến năm 1987, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo làm Chủ nhiệm, kiêm chức 

Tổng biên tập thay cho đồng chí Phạm Tu. Năm 1989, đồng chí Trần Liễm được bổ 

nhiệm Tổng biên tập thay cho đồng chí Nguyễn Hồng Quang. Trong năm này, báo 



Gia Lai-Kon Tum đã chuyển sang in khổ lớn 42x58 cm, vẫn xuất bản 2 kỳ/tuần vào 

ngày thứ tư và thứ bảy cho đến ngày chia tách tỉnh  năm 1991. 

Sau khi hoàn tất việc tái lập tỉnh Gia Lai, ngày 2-11-1991, tờ báo của Đảng 

bộ tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Liễm làm Tổng biên tập, ra số đầu tiên với tên gọi 

Báo Gia Lai, xuất bản 2 kỳ/tuần, có 4 trang, khổ 28x42 cm. Đến số báo thứ 36 ra 

ngày 1-7-1992, Báo Gia Lai xuất bản khổ 29x41 cm, tăng lên 8 trang.  

Năm 1993, đồng chí Phạm Thượng Ký, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy 

được bổ nhiệm Tổng biên tập thay cho đồng chí Trần Liễm. Báo Gia Lai lúc này có 

thêm ấn phẩm Gia Lai Cuối tháng 32 trang, khổ 19x27 cm, bìa in 4 màu, phát hành 

vào ngày 20 hàng tháng. 

Năm 1995, đồng chí Phó Tổng biên tập Đặng Thị Thu Hà được bổ nhiệm 

Tổng biên tập. Thời kỳ này Báo Gia Lai tiếp tục có những đổi mới về cơ chế hoạt 

động, từ chỗ in báo theo công nghệ typo lạc lậu chỉ 2 màu đen trắng đã chuyển 

sang công nghệ in offset, chất lượng các ấn phẩm của báo đã thay đổi hẳn cả nội 

dung và hình thức. 

Năm 1998, đồng chí Nguyễn Phi Yến được bổ nhiệm Tổng biên tập, thay 

cho đồng chí Đặng Thu Hà chuyển công tác. Từ ngày 17-3-2000, Báo Gia Lai có 

thêm ấn phẩm mới Gia Lai Cuối tuần, khổ 29x41 cm, 12 trang; in 4 màu; đồng thời 

đổi tên tờ báo Gia Lai Cuối tháng thành Nguyệt san Gia Lai, khổ 20x29 cm, dày 36 

trang (tăng 4 trang), phát hành vào ngày 25 hàng tháng. Tăng kỳ xuất bản tờ báo 

Gia Lai từ 2 kỳ lên 3 kỳ/tuần, phát hành vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, số lượng 

6.500 tờ/kỳ (tăng 1.000 tờ). 

Tháng 2-2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Đoàn Minh 

Phụng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Sê làm Tổng Biên tập thay đồng chí 

Nguyễn Phi Yến. Ngày 21-6-2001, Báo Gia Lai có thêm Báo ảnh Gia Lai bằng 3 

ngôn ngữ: Phổ thông, Jrai, Bahnar, khổ 28x41 cm, 4 trang in màu, phát hành vào 

ngày 15 và 30 hàng tháng, cấp không thu tiền đến tất cả các thôn, làng, trường học, 

điểm bưu điện văn hóa xã để phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 10-3-2006, 

Báo ảnh Gia Lai tiếp tục tăng 2 kỳ lên 3 kỳ/tháng và đến ngày 3-1-2008 tăng từ 3 

kỳ lên 4 kỳ/tháng, phát hành vào thứ hai hàng tuần. 

Từ tháng 10-2003, Báo Gia Lai phối hợp với TTX Việt Nam đảm nhận khâu 

biên dịch, in và phát hành bản tin Dân tộc miền núi từ ngữ phổ thông, sang ngữ Jrai 



và Bahnar, 1 kỳ/tháng, khổ 20,5x28,5 cm, dày 48 trang, cấp không thu tiền cho 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

Năm 2004, Tỉnh ủy nhất trí cho tờ Nguyệt san Gia Lai tự cân đối thu chi, 

ngân sách không cấp kinh phí và nguyệt san tồn tại đến  năm 2010 thì tậm dừng. 

Cũng từ năm 2004 báo Gia Lai tăng từ 3 kỳ lên 4 kỳ/tuần và đến ngày 22-6-2010 

tăng từ 4 kỳ lên 5 kỳ/tuần. Từ đó, chỉ số phát hành của tờ báo Gia Lai đã tăng lên 

đáng kể. Cùng với báo in, báo ảnh, ngày 16-3-2009, trang báo Điện tử Gia Lai ra 

đời và đến tháng 9-2012 trở thành báo Điện tử Gia Lai online. Hàng ngày có 

khoảng 50 ngàn lượt bạn đọc trong và ngoài nước truy cập. Vừa qua, được sự đồng 

ý của Ban thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 1-1-2017, báo Gia Lai hàng ngày tăng từ 8 

trang lên 12 trang, phát hành liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần với số lượng hơn 

10.000 tờ /kỳ.  

 Ngày 01-6-2017, đồng chí Huỳnh Kiên được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên 

tập. Phó Tổng biên tập gồm 2 đồng chí: Khuất Đình Viện và Lương Văn Danh. 

Ghi nhận thành tích của Báo Gia Lai trong 72 năm qua, Đảng, Nhà nước đã 

tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Như Huân chương Độc lập hạng nhì, 

Huân chương Độc lập hạng ba, 2 Huân chương Lao động hạng nhất,  Huân chương 

Lao động hạng Nhì,  Huân chương Giải phóng... 

VII- Hệ thống các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục trên Báo Gia Lai 

(Báo in). 

1-Ấn phẩm: Gia Lai hàng ngày; Gia Lai cuối tuần; Báo ảnh Gia Lai. Ngoài 

ra còn có Gia Lai điện tử. 

2-Chuyên trang: Thời sự; Kinh tế; Chính trị; Văn hóa-Văn nghệ; Văn hóa- 

Thể thao; Văn hóa-Xã hội; Xã hội; Đời sống; Pháp luật; Quốc phòng-An ninh; Bút 

ký-Phóng sự; Tòa soạn-Bạn đọc; Tòa soạn-Bạn đọc; Chuyên đề. 

3-Chuyên mục: Thời sự-Bình luận; Chuyện trong tuần; Người tốt-Việc tốt; 

Dân vận khéo; Học tập và làm theo gương Bác; Chuyện nhà nông; Nhìn từ Pleiku; 

Kết nối & Sẻ chia; Doanh nghiệp-Doanh nhân; Ống kính; Gia Lai miền nhớ, Tạp 

bút; Góc lữ hành; Diễn đàn du lịch; Chuyện thường ngày. 

 VIII -Thực hành biên tập một tin, bài, ảnh ở dạng bản thảo (báo in và 

báo điện tử) 

 


