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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  Số: 68/2021/Qð-UBND 

          

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn 
về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 và 
thay thế Quyết ñịnh số 05/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết ñịnh số 22/2020/Qð-UBND 
ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi một số ñiều Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở 
Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
QUY ðỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 68/2021/Qð-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là Sở Giao thông 
vận tải) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
(sau ñây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh) quản lý nhà nước về: ñường bộ, ñường thủy 
nội ñịa, ñường sắt ñô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì 
hạ tầng giao thông ñô thị, gồm: cầu ñường bộ, cầu vượt, hè phố, ñường phố, dải phân 
cách, hệ thống biển báo hiệu ñường bộ, ñèn tín hiệu ñiều khiển giao thông, hầm dành 
cho người ñi bộ, hầm cơ giới ñường bộ, cầu dành cho người ñi bộ, bến xe, bãi ñỗ xe 
trên ñịa bàn theo phân cấp. 

2. Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; 
chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 
của Bộ Giao thông vận tải. 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quyết ñịnh, quy ñịnh, quy hoạch, kế hoạch, ñề án, dự án của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về giao thông vận tải và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về giao thông 
vận tải trên ñịa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải; 

b) Dự thảo quyết ñịnh việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
giao thông vận tải cho Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Dự thảo quyết ñịnh quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; 

d) Dự thảo quyết ñịnh thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải; 
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ñ) Quyết ñịnh các dự án ñầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết 
ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo các văn bản về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền ban hành của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công; 

b) Dự thảo quyết ñịnh quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
của ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải; 

c) Quyết ñịnh xếp hạng các ñơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông 
vận tải quản lý theo quy ñịnh của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải 
và Bộ Nội vụ. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, ñề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong 
lĩnh vực giao thông vận tải ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê 
duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ñược giao. 

4. Về kết cấu hạ tầng giao thông 

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết ñịnh ñầu tư, chủ 
ñầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng ñối với các dự án ñầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý hoặc ñược phân cấp, ủy quyền theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

b) Tổ chức quản lý, bảo trì bảo ñảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới 
công trình giao thông ñường bộ, ñường sắt ñô thị, ñường thủy nội ñịa ñịa phương 
ñang khai thác thuộc phạm vi quản lý hoặc ñược phân cấp, ủy quyền theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

c) Thực hiện các hoạt ñộng bảo ñảm an toàn và duy trì tuổi thọ của công trình 
giao thông, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng 
giao thông trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật. 

d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh hoặc quyết ñịnh theo thẩm quyền 
công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo quy ñịnh của pháp luật. 

ñ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh phân loại, ñiều chỉnh hệ thống ñường tỉnh, ñường ñô thị, các 
ñường khác và công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, ñường bộ thuộc thẩm quyền 
quản lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận hoặc thỏa thuận theo thẩm quyền về 
nội dung liên quan ñến ñường thủy nội ñịa ñối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng 
ñường thủy nội ñịa và các hoạt ñộng trên ñường thủy nội ñịa; cấp phép thi công trên 
các tuyến ñường bộ, ñường thủy nội ñịa ñang khai thác do ñịa phương quản lý hoặc 
ñược phân cấp, ủy quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 
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g) Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, 
bãi ñỗ xe, nhà ga ñường sắt ñô thị, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội ñịa trên các 
tuyến ñường bộ, ñường thủy nội ñịa do ñịa phương quản lý hoặc ñược phân cấp, ủy 
quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

5. Về phương tiện và người ñiều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, 
thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục 
vụ vào mục ñích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên 
ngành giao thông vận tải. 

a) Tổ chức thực hiện việc ñăng ký phương tiện giao thông ñường thủy nội ñịa, 
phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước; ñăng ký, cấp biển số cho xe máy 
chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở ñịa phương hoặc ñược phân cấp theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ñối với 
phương tiện giao thông ñường bộ ở ñịa phương hoặc ñược phân cấp theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

c) Thẩm ñịnh thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, 
phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải ñường bộ, 
ñường thủy nội ñịa ở ñịa phương hoặc ñược phân cấp theo quy ñịnh của pháp luật. 

d) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về ñào tạo, sát hạch, cấp, ñổi, thu hồi 
giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý hoặc ñược phân cấp, 
ủy quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

6. Về vận tải 

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các 
chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy ñịnh của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

b) Tổ chức thực hiện việc quản lý hoạt ñộng vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải 
ñường bộ, ñường thủy nội ñịa, ñường sắt ñô thị trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của 
pháp luật; cấp phép lưu hành cho phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ thuộc 
phạm vi quản lý hoặc ñược phân cấp theo quy ñịnh của pháp luật. 

c) Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, ñiểm ñỗ xe taxi, ñiểm ñón, 
trả khách trên ñịa bàn theo quy hoạch ñược phê duyệt. 

7. Về an toàn giao thông 

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác ứng phó 
sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ñường bộ, ñường sắt, ñường thủy nội ñịa, hàng hải, 
hàng không, xử lý tai nạn giao thông xảy ra trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật 
và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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b) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tai nạn 
giao thông, ùn tắc giao thông; ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an toàn giao thông 
trên ñịa bàn theo thẩm quyền và quy ñịnh của pháp luật. 

c) Thẩm ñịnh an toàn giao thông thuộc phạm vi quản lý hoặc ñược phân cấp, 
ủy quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

d) Chủ trì hoặc phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức giao thông 
trên hệ thống ñường bộ, ñường thủy nội ñịa thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

ñ) Chủ trì hoặc phối hợp xử lý ñột xuất ñiểm ñen, ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, 
ñảm bảo giao thông trên hệ thống ñường bộ, ñường thủy nội ñịa thuộc phạm vi 
quản lý hoặc ñược phân cấp, ủy quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

e) Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra tải trọng xe trên hệ thống ñường bộ 
thuộc phạm vi quản lý hoặc ñược phân cấp, ủy quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Tổ chức thực hiện các quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải theo quy ñịnh của pháp luật. 

9. Quản lý theo quy ñịnh của pháp luật ñối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ñối với 
Phòng Quản lý ñô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

11. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy ñịnh của pháp luật; quản lý hoạt ñộng của các 
ñơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. 

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy ñịnh 
của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức nghiên 
cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, 
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. 

13. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực ñược phân công phụ trách ñối với 
tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật; giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật thuộc 
phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải theo quy ñịnh của pháp luật và theo sự 
phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

14. Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở Giao thông 
vận tải theo thẩm quyền và quy ñịnh của pháp luật. 

15. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế công chức, vị trí việc làm 
và số lượng người làm việc tại ñơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế ñộ tiền lương và 
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chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, ñào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức, 
viên chức và người lao ñộng thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh của pháp luật và theo 
sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản ñược giao theo quy ñịnh 
của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ ñược giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban 
An toàn giao thông Quốc gia. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao và theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức  

1. Lãnh ñạo Sở 

a) Giám ñốc Sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và 
trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và 
phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

b) Phó Giám ñốc Sở giúp Giám ñốc Sở phụ trách, chỉ ñạo thực hiện một số 
nhiệm vụ, lĩnh vực công tác ñược Giám ñốc Sở phân công; thay mặt Giám ñốc Sở 
ñiều hành công việc của Sở Giao thông vận tải khi ñược ủy quyền; chịu trách nhiệm 
trước Giám ñốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân công. 

c) Sở Giao thông vận tải có Giám ñốc và các Phó Giám ñốc. 

Số lượng Phó Giám ñốc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, 
cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Giám ñốc, Phó Giám ñốc 
Sở thực hiện theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp của tỉnh. 

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thẩm ñịnh; 

d) Phòng An toàn và Quản lý Giao thông; 

ñ) Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện; 

e) Phòng Quản lý ðào tạo, sát hạch và người lái. 

3. ðơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm ðăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 
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Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các 
phòng chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương; cấp trưởng, cấp phó 
các ñơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

ðiều 4. Biên chế 

Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Giao thông vận tải 
ñược giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc 
và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của tỉnh ñược cấp có 
thẩm quyền giao. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 5. Tổ chức thực hiện 

Giám ñốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện 
Quy ñịnh này. Việc sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh này do Giám ñốc Sở Giao thông vận tải 
ñề xuất Sở Nội vụ thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  Số: 69/2021/Qð-UBND 

          

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu 
về thông tin ñối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

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

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2011/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ 
quy ñịnh về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 
ñiện tử hoặc cổng thông tin ñiện tử của các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2015/Nð-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về việc quản lý hoạt ñộng thông tin ñối ngoại; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2020/Nð-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1178/Qð-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về “Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực ñối ngoại và hội 
nhập quốc tế”; 

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt ñộng thông tin ñối ngoại 
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế xây dựng, quản lý, khai thác 
cơ sở dữ liệu về thông tin ñối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2021. 
 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và 
thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
  
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thanh Bình  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

 QUY CHẾ  

Xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin ñối ngoại 
 tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 69/2021/Qð-UBND ngày 24/11/2021 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy chế này quy ñịnh xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin 

ñối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế; trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, ñơn vị 
sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
Ủy ban nhân dân cấp xã; các ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố; các cơ quan Trung ương; Các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên; Các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác có liên quan trong việc quản lý và triển khai 
sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng 
a) Quy ñịnh này áp dụng cho các cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân 
cấp xã; các ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các 
cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây viết tắt là các 
cơ quan, ñơn vị, ñịa phương). 

b) Các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế (sau ñây viết tắt là cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên). 

c) Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác có liên quan trong hoạt ñộng sử dụng cơ sở 
dữ liệu thông tin ñối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 
Hệ thống ứng dụng: là hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại 

trên nền tảng trang thông tin ñiện tử tổng hợp. Cho phép các tài khoản truy cập vào 
ñể soạn thảo, cung cấp, ñăng tải, quản trị, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin 
ñối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Cơ sở dữ liệu cung cấp quảng bá hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế 
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 - Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 

tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý 
hoạt ñộng thông tin ñối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.” 
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ðiều 4. Cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin giải thích, làm rõ 
1. Thông tin giải thích, làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm 

giải thích, làm rõ, ñấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng ñến uy tín, hình ảnh 
của tỉnh. 

2. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi nhận 
ñược thông tin, tài liệu, báo cáo sai lệch ảnh hưởng ñến uy tín, hình ảnh tỉnh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước ñược giao, hoặc khi nhận ñược ñề nghị bằng văn bản của 
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ ñộng cung cấp những tư liệu, tài liệu, 
hồ sơ, lập luận gửi tới Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan ñể 
phối hợp trong công tác quản lý và triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền ñể 
bảo vệ nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh. 

3. Tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận giải thích, làm rõ gồm các nội dung chính sau: 
a) Nội dung thông tin sai lệch và cập nhật tình hình từ sau khi có thông tin sai 

lệch ñến thời ñiểm giải thích, làm rõ; 
b) Tác ñộng của thông tin sai lệch ñến uy tín, hình ảnh của các cơ quan, ñơn vị, 

ñịa phương, của tỉnh; 
c) Bản chất của sự việc, hiện tượng bị ñưa thông tin sai lệch; 
d) Căn cứ pháp lý trong nước và quốc tế, kinh nghiệm, tiền lệ xử lý liên quan 

ñến thông tin sai lệch; 
ñ) ðề xuất nội dung tuyên truyền trên báo chí và ñịnh hướng dư luận. 
4. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương chủ ñộng triển khai các biện pháp thông tin, 

tuyên truyền ñể bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh, các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương thông qua các hình thức sau ñây: 

a) Ban hành Thông cáo báo chí giải thích, làm rõ thông tin sai lệch; người phát 
ngôn của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; 

b) Cử ñại diện lãnh ñạo hoặc người phát ngôn tham dự giao ban báo chí do 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh 
tổ chức; Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí ñịnh kỳ hằng tháng do Ủy ban 
nhân dân tỉnh tổ chức ñể cung cấp thông tin giải thích, làm rõ cho các cơ quan báo chí 
khi Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu; 

c) ðăng tải thông tin giải thích, làm rõ trên cổng thông tin ñiện tử của cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương; các sản phẩm truyền thông của các cơ quan thông tấn, báo chí và 
các phương tiện khác, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; 

d) Cung cấp thông tin ñể các cơ quan thông tấn, báo chí giải thích, làm rõ ñấu tranh 
với các thông tin sai lệch. 

5. Tối ña không quá bảy (07) ngày sau khi nhận ñược thông báo từ Sở Thông tin 
và Truyền thông, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có trách nhiệm phát ngôn và 
cung cấp thông tin giải thích, làm rõ, ñồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông biết ñể 
theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Thông tin có nội dung bí mật nhà nước phải tuân thủ quy ñịnh của pháp luật 
về bảo vệ bí mật nhà nước. 
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ðiều 5. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế 
1. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế là hệ thống 

cơ sở dữ liệu ñược quy ñịnh tại ðiều 3, ðiều 4 ñược số hóa bằng tiếng Việt và tiếng 
nước ngoài, giới thiệu lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh cung cấp ñến cộng ñồng 
quốc tế và người Việt Nam ở trong và ngoài nước. 

2. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
là nguồn cung cấp thông tin chính thức về các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, ñược 
tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại của tỉnh. 

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cơ quan báo chí ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp 
thông tin và dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện truyền thông. 

4. Hệ thống văn bản ban hành liên quan tới lĩnh vực thông tin ñối ngoại, các 
hình ảnh, phóng sự, tin bài viết của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. 

ðiều 6. Nguyên tắc xây dựng, cung cấp, ñăng tải, quản trị, chia sẻ, khai thác 
cơ sở dữ liệu về thông tin ñối ngoại 

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại ñược xây dựng, cung cấp, tạo lập, 
ñăng tải phải ñảm bảo các yêu cầu về nội dung, hình thức của các hoạt ñộng thông tin 
ñối ngoại tại ñịa phương và quy ñịnh của ðảng, pháp luật Nhà nước. 

2. Dữ liệu cung cấp vào hệ thống ứng dụng phải ñảm bảo cung cấp ñầy ñủ các 
thông tin liên quan về dữ liệu (ngày tháng hoạt ñộng, tác giả, nội dung, các thông tin 
liên quan khác). 

3. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương liên quan có hoạt ñộng thông tin ñối ngoại 
có trách nhiệm chủ ñộng cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu thông tin ñối ngoại lên 
hệ thống một cách chính xác, kịp thời, toàn vẹn, ñầy ñủ và có trách nhiệm tham mưu 
lãnh ñạo tỉnh khi có yêu cầu.  

4. Nguồn cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại phải ñược Sở Thông tin và 
Truyền thông thẩm ñịnh, cho phép ñăng tải ñảm bảo các cơ sở dữ liệu ñảm bảo về mặt 
tôn trọng bản quyền và sở hữu trí tuệ, không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp. Nguồn cơ sở dữ liệu ñược cập nhật vào hệ thống ứng dụng 
ñược xem là cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại của tỉnh. 

5. Các thông tin, dữ liệu chuyên ngành các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñược 
thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng thường xuyên; ñảm bảo kịp thời, ñầy ñủ, 
chính xác, trung thực và khách quan, ñảm bảo ñẩy mạnh công tác thông tin quảng bá 
về dữ liệu thông tin ñối ngoại của tỉnh. 

6. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñược cấp phát 01 tài khoản truy cập và ñược 
phân quyền ñể cập nhật các cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại do ñơn vị cung cấp 
ñược quy ñịnh theo chức năng nhiệm vụ. 

7. Các cơ quan, ñơn vị ñịa phương có trách nhiệm cập nhật dữ liệu thông tin 
ñối ngoại của ñơn vị ñịnh kì. ðối với các cơ quan, ñơn vị ñã có cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, có hệ thống trang tin, quản lý cơ sở dữ liệu theo các tiêu chuẩn của 
ngành và Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh, thì cung cấp API ñể hệ thống kết nối. 
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ðiều 7. Các hành vi nghiêm cấm 
1. Cản trở hoạt ñộng kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của các 

cơ quan, ñơn vị ñịa phương, tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật. 
2. Làm sai lệch, giảm tính chính xác của dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ, 

khai thác cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại. 
3. Lưu trữ dữ liệu trái phép hoặc sử dụng dữ liệu vào mục ñích xâm phạm lợi ích 

của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
4. Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián ñoạn việc kết nối, chia sẻ, khai thác 

Hệ thống dữ liệu mở. 
5. Sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại ñã ñược chia sẻ với mục ñích 

thương mại. 
Chương II  

QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU  
THÔNG TIN ðỐI NGOẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

ðiều 8. Trách nhiệm quản lý 
1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tới hoạt ñộng thông tin ñối ngoại 

của tỉnh trong công tác triển khai, thông tin tuyên truyền rộng rãi trên ñịa bàn tỉnh, 
trên các phương tiện thông tin ñại chúng về cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại của tỉnh. 

b) ðảm bảo hạ tầng ñể triển khai hệ thống ứng dụng; giám sát khả năng hoạt ñộng 
về mặt kỹ thuật (như tính ổn ñịnh, tốc ñộ, tính an toàn/bảo mật, tính sẵn sàng của 
ứng dụng) và ñảm bảo tính ñồng bộ, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại 
quốc gia khi có ñề nghị trong thời gian tới. 

c) ðôn ñốc, thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thẩm quyền; 
hướng dẫn thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng kết nối, chia sẻ dữ liệu trong các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương khi kết nối vào hệ thống ứng dụng. 

2. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương liên quan có trách nhiệm giám sát, quản lý 
cấu trúc dữ liệu, chất lượng dữ liệu của cơ quan, ñơn vị mình cập nhật lên hệ thống 
cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại của tỉnh. 

ðiều 9. Cách thức vận hành 
1. Giao trách nhiệm quản lý, vận hành, thực hiện công tác phối hợp ñể cập nhật, 

thu thập, thẩm ñịnh, phân loại về cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại cho phòng 
Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tại ñịa chỉ: 
https://ttdn.thuathienhue.gov.vn. 

 2. Giao trách nhiệm ñảm bảo an toàn, an ninh ñối với toàn bộ hệ thống ứng dụng 
quản lý cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại cho Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị 
thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương thực hiện việc cập nhật, chia sẻ dữ liệu do 
ñơn vị mình thu thập, quản lý theo quy ñịnh. 

4. Chủ quản hệ thống thông tin tham gia vào quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu 
chịu trách nhiệm ñảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu ñược quản lý, lưu trữ, 
xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình. 
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Chương III 
KHAI THÁC DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU  

THÔNG TIN ðỐI NGOẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

ðiều 10. Nguyên tắc khai thác 

1. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có nhu cầu có thể thực hiện khai thác dữ liệu 
ñược chia sẻ trên ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại khi ñược cấp 
quyền truy cập. 

2. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñược cấp quyền khai thác dữ liệu từ ứng dụng 
thông qua tài khoản ñược cấp của mỗi ñơn vị và có trách nhiệm bảo mật thông tin 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 11. Các hình thức khai thác cơ sở dữ liệu trên hệ thống ứng dụng 

1. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có thể truy cập trực tiếp vào ứng dụng qua 
ñịa chỉ https://ttdn.thuathienhue.gov.vn/ ñể khai thác trực tiếp thông tin, dữ liệu thông 
tin ñối ngoại. ðược cấp tài khoản và mật khẩu ñăng nhập vào ứng dụng ñể khai thác 
dữ liệu. 

2. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể liên kết vào hệ thống ứng dụng với bộ 
API theo chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông ñã quy ñịnh ñể thực hiện khai thác, 
chia sẻ, cập nhật dữ liệu. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC CẬP NHẬT DỮ LIỆU  

VÀO HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN ðỐI NGOẠI 

ðiều 12. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, vận hành hệ thống ứng dụng quản lý 
cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại; chịu trách nhiệm theo dõi, ñôn ñốc các cơ quan 
liên quan cập nhật dữ liệu vào hệ thống ứng dụng. Chịu trách nhiệm thu thập, thẩm ñịnh, 
phân loại về cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại phù hợp với quy ñịnh pháp luật về 
thông tin ñối ngoại. 

ðiều 13. Các cơ quan, ñơn vị ñịa phương 

Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương có nhiệm vụ cập nhật, ñăng tải cơ sở dữ liệu 
thông tin ñối ngoại của ngành, lĩnh vực của mình lên hệ thống ứng dụng khi có các 
hoạt ñộng, kế hoạch, thông tin liên quan tới lĩnh vực thông tin ñối ngoại. 

Chương V 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 14. Quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại 

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ ñạo, 
ñịnh hướng cho các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong việc thực hiện xây dựng và 
cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin ñối ngoại. 
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2. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương liên quan có trách nhiệm cập nhật cơ sở 
dữ liệu thông tin ñối ngoại của ngành mình vào hệ thống ứng dụng sau khi có các 
dữ liệu ñã ñược quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy chế này. 

ðiều 15. Chế ñộ báo cáo 
1. ðịnh kỳ hàng Quý, trước ngày 25 của tháng cuối Quý, Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2. ðịnh kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 

báo cáo kết quả thực hiện theo phạm vi quản lý (hoặc báo cáo ñột xuất theo yêu cầu) 
gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

ðiều 16. ðiều khoản thi hành 
1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện 

Quy chế này. 
2. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương xây dựng kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu 

hoạt ñộng thông tin ñối ngoại hằng năm và dự toán ngân sách thực hiện hàng năm gửi 
Sở Tài chính thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Các nội dung không quy ñịnh trong Quy chế này ñược thực hiện theo quy ñịnh 
chung của pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan ñầu mối, ñôn ñốc, theo dõi tình hình 
triển khai thực hiện Quy ñịnh này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 
phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và 
Truyền thông ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung 
cho phù hợp./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 70/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 11 năm 2021 

 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản 
 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ của các ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp 
kinh tế và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện ñặt hàng xuất bản phẩm sử dụng 
ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông Ban hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
hoạt ñộng xuất bản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2021. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các 
cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

QUY ðỊNH 
ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 70/2021/Qð-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021  

của Ủy ban nhân dân  tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
1. ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

này quy ñịnh các mức hao phí trực tiếp trong tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập 
thành bản mẫu theo quy ñịnh của Luật Xuất bản; in; ñóng gói xuất bản phẩm ñể 
phát hành. 

2. ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết ñịnh này chưa bao 
gồm hao phí của tác giả trong sáng tác ñối với tác phẩm ñược xuất bản. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. ðối tượng áp dụng ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

này bao gồm: 
a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt ñộng xuất bản; 
b) Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan ñến sử dụng ngân sách nhà nước cho 

hoạt ñộng xuất bản. 
2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt ñộng xuất bản không sử dụng ngân sách 

nhà nước áp dụng ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết ñịnh này. 

Chương II 
ðỊNH MỨC CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC BẢN THẢO 

Mục 1 
ðỊNH MỨC CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC BẢN THẢO SÁCH 
ðiều 3. ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñể mua bản quyền 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại ñiểm 1.2, khoản 1, Mục 1, Chương I, 

Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản. 

2. ðiều kiện áp dụng: Theo quy ñịnh tại ñiểm 1.3, khoản 1, Mục 1, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

3.  Bảng ñịnh mức  
a) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại 

sách văn học (văn xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, ñiện ảnh, sách nhạc 
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ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.01.01 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,04 
Bút bi Cái 1,80 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,36 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,54 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 7,20 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 6,48 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

 b) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại 
sách nghiên cứu về lý luận, chính trị, văn hóa, xã hội 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.01.02 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,369 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,459 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,94 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 5,418 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

c) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại 
sách khoa học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.01.03 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,189 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,459 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,39 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 5,625 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

  d) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại 
sách phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ; 
sách giáo trình bậc sau ñại học, ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, 
sách phương pháp cho giáo viên và phụ huynh, sách bài học, sách bài tập, sách cho 
giáo viên, sách chương trình mục tiêu (theo chương trình của Bộ Giáo dục và ðào tạo), 
sách tham khảo phổ thông theo chương trình sách giáo khoa 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.01.04 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,126 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,288 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,78 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 3,348 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

ñ) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại 
sách tra cứu, từ ñiển 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.01.05 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,126 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,288 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 4,23 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 3,708 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 
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  e) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại 
sách thiếu nhi 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.01.06 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,126 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,333 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 4,68 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 4,104 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

g) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại 
sách phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.01.07 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,126 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,333 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 4,23 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 3,744 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

h) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại 
sách dịch 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.01.08 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,198 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,477 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,57 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 5,796 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

ðiều 4. ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại ñiểm 2.2, khoản 2, Mục 1, Chương I, 

Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

2. ðiều kiện áp dụng: Theo quy ñịnh tại ñiểm 2.3, khoản 2, Mục 1, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

3.  Bảng ñịnh mức  
a) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng, thể loại sách 

văn học, kịch bản sân khấu, ñiện ảnh, sách nhạc 
ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.02.01 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,198 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,351 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,708 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 3,402 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

  b) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng, thể loại sách 
nghiên cứu về lý luận, chính trị, văn hóa, xã hội 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.02.02 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,117 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,333 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,492 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 3,15 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

c) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng, thể loại sách 
khoa học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.02.03 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,045 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,315 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,33 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,916 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

d) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng, thể loại sách 
phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ; 
sách giáo trình bậc sau ñại học, ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, 
sách phương pháp cho giáo viên và phụ huynh, 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 ðào tạo), sách tham khảo phổ thông theo chương trình sách giáo khoa 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.02.04 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,045 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,288 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,042 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,7 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

ñ) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng, thể loại sách 
tra cứu, từ ñiển 
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ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.02.05 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,054 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,306 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,222 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,862 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

e) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng, thể loại sách 
thiếu nhi 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.02.06 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,306 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,24 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 3,15 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

g) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng, thể loại sách 
phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.02.07 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,288 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,06 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,682 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 
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h) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách ñặt hàng, thể loại sách dịch 
ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.02.08 

Vật liệu sử dụng     

Giấy Ram 0,18 

Mực in laser A4 Hộp 0,036 

Bút bi Cái 1,8 

Nhân công     

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,063 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,342 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,582 

Máy sử dụng     

Máy tính chuyên dụng Ca 3,348 

Máy in laser A4 Ca 0,0072 

ðiều 5. ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách của tác giả ñưa 
ñến nhà xuất bản 

1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại ñiểm 3.2, khoản 3, Mục 1, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

2. ðiều kiện áp dụng: Theo quy ñịnh tại ñiểm 3.3, khoản 3, Mục 1, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

3.  Bảng ñịnh mức  
ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.01.03.01 

Vật liệu sử dụng     

Giấy in A4 Ram 0,18 

Mực in laser A4 Hộp 0,036 

Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,099 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,189 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 2,619 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 2,322 

Máy in laser A4 Ca 0,0072 
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Mục 2 
ðỊNH MỨC CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC 

BẢN THẢO TRANH, ẢNH 
ðiều 6. ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh, ảnh mua 

bản quyền 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại ñiểm 1.2, khoản 1, Mục II, 

Chương I, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo 
Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 

2. ðiều kiện áp dụng: Theo quy ñịnh tại ñiểm 1.3, khoản 1, Mục II, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

3.  Bảng ñịnh mức  
a) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh mua bản quyền, thể loại 

bức tranh ñộc lập 
ðơn vị tính: 01 bức tranh 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.01.01 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,045 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,117 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,62 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 1,431 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 

b) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh mua bản quyền, thể loại 
sách tranh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo sách tranh (100 bức tranh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.01.02 

Vật liệu sử dụng     
Giấy Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,18 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,585 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,777 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 6,03 
Máy in laser A4 Ca 0,00747 
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c) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh mua bản quyền, thể loại 
truyện tranh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo truyện tranh (100 bức tranh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.01.03 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,189 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,603 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,957 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 6,192 
Máy in laser A4 Ca 0,00747 

d) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh mua bản quyền, thể loại 
bức ảnh ñộc lập 

ðơn vị tính: 01 bức ảnh 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.01.04 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,036 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,117 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,575 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 1,395 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 

ñ) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh mua bản quyền, thể loại 
sách ảnh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo sách ảnh (100 bức ảnh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.01.05 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,162 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,54 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,318 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 5,616 
Máy in laser A4 Ca 0,00747 

ðiều 7. ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh, ảnh ñặt hàng 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại ñiểm 2.2, khoản 2, Mục 2, Chương I, 

Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

2. ðiều kiện áp dụng: Theo quy ñịnh tại ñiểm 2.3, khoản 2, Mục 2, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

3.  Bảng ñịnh mức  
a) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh ñặt hàng xuất bản, thể loại 

bức tranh ñộc lập 
ðơn vị tính: 01 bức tranh 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.02.01 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,018 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,09 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,242 

Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 1,08 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 

b) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh ñặt hàng xuất bản, thể loại 
sách tranh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.02.02 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,117 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,27 



CÔNG BÁO/Số 65/Ngày 01-12-2021 31

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,4 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 4,626 
Máy in laser A4 Ca 0,00747 

c) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh ñặt hàng xuất bản, 
thể loại truyện tranh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.02.03 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,126 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,297 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,67 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 4,878 
Máy in laser A4 Ca 0,0072 

d) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh ñặt hàng xuất bản, thể loại 
bức ảnh ñộc lập 

ðơn vị tính: 01 bức ảnh 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.02.04 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,018 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,09 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,215 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 1,053 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 

ñ) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh ñặt hàng xuất bản, thể loại 
sách ảnh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức ảnh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.02.05 Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,108 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,252 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,229 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 4,464 
Máy in laser A4 Ca 0,00747 

ðiều 8. ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh, ảnh của tác giả 
ñưa ñến nhà xuất bản 

1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại ñiểm 3.2, khoản 3, Mục 2, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

2. ðiều kiện hoạt ñộng: Theo quy ñịnh tại ñiểm 3.3, khoản 3, Mục 2, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

3. Bảng ñịnh mức  
a) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh của tác giả ñưa ñến 

nhà xuất bản, thể loại bức tranh ñộc lập 
ðơn vị tính: 01 bức tranh 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 
01.02.03.01 Vật liệu sử dụng     

Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,018 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,045 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,612 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 0,54 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 

b) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh của tác giả ñưa ñến 
nhà xuất bản, thể loại sách tranh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.03.02 Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     



CÔNG BÁO/Số 65/Ngày 01-12-2021 33

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 
Biên tập viên hạng l bậc 3/6 Công 0,117 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,225 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,15 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,79 
Máy in laser A4 Ca 0,00747 

c) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh của tác giả ñưa ñến 
nhà xuất bản, thể loại truyện tranh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.03.03 Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 

Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,126 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,252 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,42 

Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 3,042 
Máy in laser A4 Ca 0,00747 

d) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh của tác giả ñưa ñến 
nhà xuất bản, thể loại bức ảnh ñộc lập 

ðơn vị tính: 01 bức ảnh 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.03.04 Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,018 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,0045 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,585 

Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 0,513 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 
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ñ) ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh của tác giả ñưa ñến 
nhà xuất bản, thể loại sách ảnh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức ảnh) 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.02.03.05 Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,108 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,207 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 2,97 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,628 
Máy in laser A4 Ca 0,00747 

Mục 3 

ðỊNH MỨC CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC BẢN THẢO ÁP- PHÍCH, 
TỜ RƠI, TỜ GẤP 

ðiều 9. ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo áp-phích, tờ rời, tờ gấp 
ñặt hàng xuất bản 

1.Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại ñiểm 1.2, khoản 1, Mục 3, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

2. ðiều kiện áp dụng: Theo quy ñịnh tại ñiểm 1.3, khoản 1, Mục 3, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

3.  Bảng ñịnh mức  
ðơn vị tính: 01 áp-phích, tờ rời, tờ gấp 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 
01.03.01.01 Vật liệu sử dụng     

Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,027 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0.099 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,35 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 1,179 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 
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ðiều 10. ðịnh mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo áp-phích, tờ rời, 
tờ gấp của tác giả ñưa ñến nhà xuất bản 

1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại ñiểm 2.2, khoản 2, Mục 3, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2. ðiều kiện áp dụng: Theo quy ñịnh tại ñiểm 2.3, khoản 2, Mục 3, Chương I, 
Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

3.  Bảng ñịnh mức  
ðơn vị tính: 01 áp-phích, tờ rời, tờ gấp 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

01.03.02.01 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 
Nhân công   
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,036 
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,765 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 0,639 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 

Chương II 
ðỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN TẬP BẢN THẢO 

Mục 1 
ðỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN TẬP NGÔN NGỮ CỦA BẢN THẢO 

ðiều 11. Thành phần công việc 
Theo quy ñịnh tại khoản 2, Mục 1, chương II, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 
31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
hoạt ñộng xuất bản. 

ðiều 12. ðiều kiện áp dụng 
Theo quy ñịnh tại khoản 3, Mục 1, chương II, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 
ðiều 13. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại 

sáng tác 
1. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách 

văn học (văn xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, ñiện ảnh 
ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.01 
Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,224 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,485 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 6,876 
Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 7,677 

Máy in laser A4 Ca 0,018 

2. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách nhạc 
ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.02 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,531 

Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,612 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 5,202 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 5,076 
Máy in laser A4 Ca 0,01872 

3. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, 
sách nghiên cứu về lý luận, chính trị, văn hóa, xã hội 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.03 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,557 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,908 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 9,261 
Máy sử dụng   
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Máy tính chuyên dụng Ca 10,179 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

4. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách luật 
ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.04 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,557 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,863 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 11,439 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 11,88 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

5. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, 
sách khoa học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.05 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,458 

Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,692 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 10,674 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 11,061 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

6. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, 
sách giáo trình bậc sau ñại học, ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, 
sách phương pháp cho giáo viên và phụ huynh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.06 
Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,458 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,692 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 11,574 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 11,781 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

7. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, 
sách tra cứu, từ ñiển 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.07 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,45 

Mực in laser A4 Hộp 0,09 

Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,44 

Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,692 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 10,458 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 10,872 

Máy in laser A4 Ca 0,018 

8. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, 
sách thiếu nhi 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.08 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,152 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,413 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 6,516 
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Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 7,272 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

9. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách 
phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.09 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,395 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,656 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 9,126 

Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 9,747 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

10. ðịnh mức công tác biên tập bản thảo ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, 
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 ðào tạo), sách tham khảo phổ thông 
theo chương trình sách giáo khoa 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 
Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.10 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,395 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,701 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 9,45 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 10,035 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

ðiều 14. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại 
phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển 

1. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại phóng tác, cải biên, 
chuyển thể, chú giải 
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ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.11 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,368 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,593 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 8,226 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 8,955 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

2. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sách sưu tầm, 
tuyển tập, hợp tuyển 

ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.12 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,17 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,368 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 6,597 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 7,308 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

ðiều 15. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại dịch 
1. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sách dịch từ 

tiếng Việt ra tiếng dân tộc khác 
ðơn vị tính: 01 bản thảo 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.13 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,737 
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Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 2,232 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 10,485 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 11,574 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

2. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sách dịch từ 
tiếng dân tộc khác ra tiếng Việt 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.01.01.14 

Vật liệu sử dụng 
 

Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công 

 
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 1,458 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 1,728 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 10,566 
Máy sử dụng 

 
Máy tính chuyên dụng Ca 11,007 
Máy in laser A4 Ca 0,018 

Mục 2 

ðỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN TẬP BẢN THẢO TRANH, ẢNH 

ðiều 16. Thành phần công việc 
Theo quy ñịnh tại khoản 2, Mục 2, Chương II, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 
ðiều 17. ðiều kiện áp dụng 
Theo quy ñịnh tại khoản 3, Mục 2, Chương II, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 

ðiều 18.  ðịnh mức công tác biên tập tranh, ảnh 
1. ðịnh mức công tác biên tập tranh, thể loại bức tranh ñộc lập 

ðơn vị tính: 01 bức tranh 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.02.01.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,0036 
Mực in laser A4 Hộp 0,00072 
Bút bi Cái 0,9 
Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,018 

Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,018 
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Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 0,792 
Máy sử dụng     

Máy tính chuyên dụng Ca 0,675 
Máy in laser A4 Ca 0,00018 

2. ðịnh mức công tác biên tập tranh, thể loại tranh minh họa cho sách 
ðơn vị tính: 01 bức tranh 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.02.01.02 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,0036 
Mực in laser A4 Hộp 0,00072 
Bút bi Cái 0,9 
Nhân công   

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,009 

Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,009 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 0,333 

Máy sử dụng   
 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,279 

Máy in laser A4 Ca 0,00018 

3. ðịnh mức công tác biên tập ảnh, thể loại bức ảnh ñộc lập 
ðơn vị tính: 01 bức ảnh 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.02.01.03 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,0036 

Mực in laser A4 Hộp 0,00072 

Bút bi Cái 0,9 

Nhân công     

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,018 

Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,018 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 0,666 

Máy sử dụng     

Máy tính chuyên dụng Ca 0,558 

Máy in laser A4 Ca 0,00018 

4. ðịnh mức công tác biên tập ảnh, thể loại ảnh minh họa cho sách: 
ðơn vị tính: 01 bức ảnh 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.02.01.04 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,0036 
Mực in laser A4 Hộp 0,00072 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công     
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,018 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,018 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 0,261 

Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 0,234 
Máy in laser A4 Ca 0,00018 

ðiều 19. ðịnh mức công tác biên tập bản thảo sách tranh, sách ảnh 
1. ðịnh mức công tác biên tập bản thảo sách tranh 

ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh) 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.02.02.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,045 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công   

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,9 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,936 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 12,951 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 11,826 
Máy in laser A4 Ca 0,01872 

2. ðịnh mức công tác biên tập bản thảo sách ảnh: 
ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức ảnh) 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.02.02.02 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công   
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Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,9 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,936 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 
12,051 

Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 10,926 
Máy in laser A4 Ca 0,01872 

3.  ðịnh mức công tác biên tập bản thảo truyện tranh 
ðơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh) 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.02.02.03 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,45 
Mực in laser A4 Hộp 0,09 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công     

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,9 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,936 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 11,601 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 10,746 
Máy in laser A4 Ca 0,01872 

Mục 3 

ðỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN TẬP BẢN THẢO ÁP-PHÍCH, 

TỜ RỜI, TỜ GẤP 

ðiều 20. Thành phần công việc 
Theo quy ñịnh tại khoản 2, Mục 3, Chương II, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 
ðiều 21. ðiều kiện áp dụng 
Theo quy ñịnh tại khoản 3, Mục 3, Chương II, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 
ðiều 22. ðịnh mức công tác biên tập bản thảo áp-phích 

ðơn vị tính: 01 tờ áp-phích 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.03.01.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,0036 
Mực in laser A4 Hộp 0,00072 
Bút bi Cái 0,9 
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Nhân công   
Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,018 
Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,018 
Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 1,476 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 1,215 
Máy in laser A4 Ca 0,00018 

ðiều 23. ðịnh mức công tác biên tập bản thảo tờ rời, tờ gấp 
1. ðịnh mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo tờ rời, tờ gấp 

ðơn vị tính: 01 tờ rời, tờ gấp 700 chữ 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.03.02.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,009 
Mực in laser A4 Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công     

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,324 

Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,333 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 2,295 

Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,358 
Máy in laser A4 Ca 0,00036 

2. ðịnh mức công tác biên tập tranh, ảnh của bản thảo tờ rời, tờ gấp 
ðơn vị tính: 01 bức tranh, ảnh 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

02.03.02.02 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,0036 
Mực in laser A4 Hộp 0,00072 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công   
 

Biên tập viên hạng I bậc 1/6 Công 0,018 

Biên tập viên hạng II bậc 3/8 Công 0,018 

Biên tập viên hạng III bậc 4/9 Công 0,261 

Máy sử dụng   
 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,234 
Máy in laser A4 Ca 0,00018 
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Chương III 

ðỊNH MỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ, CHẾ BẢN XUẤT BẢN PHẨM IN 

Mục 1 

ðỊNH MỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ, CHẾ BẢN SÁCH IN 

ðiều 24. Thành phần công việc 
Theo quy ñịnh tại khoản 2, Mục 1, Chương III, Phần II  ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.  
ðiều 25. ðiều kiện áp dụng 
Theo quy ñịnh tại khoản 3, Mục 1, Chương III, Phần II  ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 
ðiều 26. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách in 
1. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách in, bìa cơ bản, 

ñơn giản, hài hòa giữa chữ và hình ảnh minh họa 
ðơn vị tính: 01 bìa ngoài 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.01.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Tờ 0,0072 
Mực in laser A4 màu Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,27 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,594 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 1,233 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 1,458 
Máy in laser A4 màu Ca 0,00027 

2. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách in, yêu cầu bìa 
phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

ðơn vị tính: 01 bìa ngoài 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.01.02 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,0072 
Mực in laser A4 màu Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 1,8 

Nhân công     
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,468 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,134 
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Kỹ sư bậc 5/9 Công 2,322 
Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,763 
Máy in laser A4 màu Ca 0,00027 

ðiều 27. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày trang ruột sách in 
1. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in thuần chữ 

 
ðơn vị tính: 100 trang 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,72 
Mực in laser A4 Hộp 0,144 
Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,288 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,567 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 1,539 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 1,683 
Máy in laser A4 Ca 0,02997 

2. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in thuần tranh, ảnh 
ðơn vị tính: 100 trang 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.02 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,72 
Mực in laser A4 Hộp 0,144 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,737 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,818 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 7,623 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 8,946 
Máy in laser A4 Ca 0,02997 

3. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in thuần bảng biểu, 
hộp chữ 

ðơn vị tính: 100 trang 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.03 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,72 
Mực in laser A4 Hộp 0,144 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,476 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,539 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 6,453 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 7,704 
Máy in laser A4 Ca 0,02997 

4. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in hỗn hợp gồm: chữ, 
tranh, ảnh, bảng biểu, hộp chữ 

ðơn vị tính: 100 trang 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.04 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,72 
Mực in laser A4 Hộp 0,144 
Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,98 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 2,07 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 8,685 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 10,368 
Máy in laser A4 Ca 0,02997 

5. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in hỗn hợp gồm: chữ, 
tranh, ảnh 

ðơn vị tính: 100 trang 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.05 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,72 
Mực in laser A4 Hộp 0,144 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,485 



CÔNG BÁO/Số 65/Ngày 01-12-2021 49

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,557 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 7,38 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 7,776 
Máy in laser A4 Ca 0,02997 

6. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in hỗn hợp gồm: chữ, 
bảng biểu, hộp chữ 

ðơn vị tính: 100 trang 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.06 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,72 
Mực in laser A4 Hộp 0,144 
Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,107 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,152 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 5,481 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 5,778 
Máy in laser A4 Ca 0,02997 

ðiều 28. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két áp-phích 
1. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két áp-phích tuyên truyền ñáp ứng 

ñầy ñủ thông tin, yêu cầu ñạt về mỹ thuật 
ðơn vị tính: 01 áp-phích 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.07 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,018 
Mực in laser A4 màu Hộp 0,0036 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công     
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,504 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,854 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 5,742 

Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 6,48 
Máy in laser A4 màu Ca 0,00072 
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2. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két áp-phích tuyên truyền ñáp ứng 
ñầy ñủ thông tin, yêu cầu ñặc sắc về mỹ thuật 

ðơn vị tính: 01 áp-phích 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.08 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,018 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,0036 

Bút bi Cái 0,9 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,296 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 5,121 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 6,642 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 10,44 

Máy in laser A4 màu Ca 0,00072 

ðiều 29. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két tờ rời, tờ gấp 

1. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két tờ rời, tờ gấp khổ A3 
ðơn vị tính: 01 trang khổ A3 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.09 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,0144 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,0027 

Bút bi Cái 0,9 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,45 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,296 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 2,592 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 3,465 

Máy in laser A4 màu Ca 0,00063 
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2. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két tờ rời, tờ gấp khổ A4 
ðơn vị tính: 01 trang khổ A4 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.01.02.10 

Vật liệu sử dụng     
Giấy in A4 Ram 0,0072 
Mực in laser A4 màu Hộp 0,0018 
Bút bi Cái 0,9 

Nhân công     
Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,45 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,954 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 1,917 

Máy sử dụng     
Máy tính chuyên dụng Ca 2,655 
Máy in laser A4 màu Ca 0,00027 

Mục 2 

ðỊNH MỨC CÔNG TÁC IN BẢN CAN 

ðiều 30. Thành phần công việc 
Theo quy ñịnh tại khoản 2, Mục 2, Chương III, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 
ðiều 31. ðịnh mức công tác in bản can 

ðơn vị tính: 100 tờ can khổ A4 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

03.02.01.01 

Vật liệu sử dụng   

Giấy can A4 Tờ 94,5 
Mực in laser A4 Hộp 0,189 

Vật liệu phụ % 4,5 
Nhân công   
Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,0234 
Máy sử dụng   

Máy in Laser A4 - Chuyên in giấy can Ca 0,0234 
Máy tính chuyên dùng Ca 0,0234 

Chương IV 

ðỊNH MỨC CÔNG TÁC LÀM SÁCH ðIỆN TỬ 
ðiều 33. Thành phần công việc 
Theo quy ñịnh tại khoản 2, Chương IV, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 

ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 
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ðiều 34. ðiều kiện áp dụng 

Theo quy ñịnh tại khoản 3, Chương IV, Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 

ðiều 35.  ðịnh mức công tác thiết kế layout sách ñiện tử 
ðơn vị tính: 01 trang layout 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.01.01.01 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,0072 

Mực in laser A4 Hộp 0,0018 

Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,207 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,342 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 1,197 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 1,233 

Máy in laser A4 Ca 0,00027 

ðiều 36. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách ñiện tử 
1. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két trang bìa ngoài sách ñiện tử, 

yêu cầu bìa ñơn giản, hài hòa giữa chữ và hình ảnh minh họa 
ðơn vị tính: 01 trang bìa ngoài 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.02.01.01 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,0018 

Mực in laser A4 Hộp 0,00036 

Bút bi Cái 0,9 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,225 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,522 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 1,062 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 1,26 

Máy in laser A4 Ca 0,00009 
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2. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày ma-két trang bìa ngoài sách ñiện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

 ðơn vị tính: 01 trang bìa ngoài 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.02.02.01 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,0018 

Mực in laser A4 Hộp 0,00036 

Bút bi Cái 0,9 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,432 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,035 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 2,079 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 2,484 

Máy in laser A4 Ca 0,00009 

ðiều 37. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày các trang bên trong sách ñiện tử 

1. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày trang bên trong sách ñiện tử, thuần chữ 
ðơn vị tính: 100 trang ruột sách 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.03.01.01 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,18 

Mực in laser A4 Hộp 0,036 

Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,575 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,647 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 6,903 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 8,244 

Máy in laser A4 Ca 0,00747 
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2. ðịnh mức công tác trình bày trang bên trong sách ñiện tử, thuần tranh, ảnh 
ðơn vị tính: 100 trang ruột sách 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.03.02.01 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,18 

Mực in laser A4 Hộp 0,036 

Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 2,052 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 2,142 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 8,973 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 10,719 

Máy in laser A4 Ca 0,009 

3. ðịnh mức công tác trình bày trang bên trong sách ñiện tử, thuần bảng biểu, 
hộp chữ 

ðơn vị tính: 100 trang ruột sách 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.03.03.01 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in A4 Ram 0,18 

Mực in laser A4 Hộp 0,036 

Bút bi Cái 1,8 

Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,737 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,809 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 7,596 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 9,072 

Máy in laser A4 Ca 0,009 
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4. ðịnh mức công tác trình bày trang bên trong sách ñiện tử hỗn hợp gồm: chữ, 
tranh, ảnh, bảng biểu, hộp chữ 

ðơn vị tính: 100 trang ruột sách 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.03.04.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,18 
Mực in laser A4 Hộp 0,036 
Bút bi Cái 1,8 
Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 2,331 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 2,439 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 10,215 
Máy sử dụng   
Máy tính chuyên dụng Ca 12,204 
Máy in laser A4 Ca 0,009 

ðiều 38. ðịnh mức công tác thiết kế, trình bày vỏ ñĩa và ghi dữ liệu 
sách ñiện tử vào ñĩa CD 

ðơn vị tính: 01 vỏ ñĩa CD 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.04.01.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in A4 Ram 0,0018 
Mực in laser A4 Hộp 0,00036 
Bút bi Cái 0,9 
ðĩa CD Cái 0,9 
Nhân công   

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,3375 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,8442 
Kỹ sư bậc 5/9 Công 1,575 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng và ñầu ghi ñĩa 
CD chuyên dụng 

Ca 
2,205 

Máy in lazer A4 Ca 0,00009 
 

CHƯƠNG V 

ðỊNH MỨC CÁC CÔNG TÁC THUỘC CÔNG ðOẠN IN SÁCH 

ðiều 39. ðịnh mức công tác in bản can 
Áp dụng ñịnh mức Mã hiệu 03.02.01.01 
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ðiều 40. ðịnh mức công tác in bản phim 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 2.2, mục 2, Chương V, Phần II 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2. Bảng ñịnh mức 
ðơn vị tính: 100 tờ phim 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.02.01.01 

Vật liệu sử dụng   

Phim Bitonal, greyscale and color Tờ 
91,8 

Vật liệu phụ % 0,045 

Nhân công   

Cóng nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,0288 
Máy sử dụng   

Hệ thống máy ghi phim chuyên dùng Ca  0,0288 

ðiều 41. ðịnh mức công tác bình bản thủ công 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 3.2, mục 3, Chương V. Phần II 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2.  Bảng ñịnh mức 
ðơn vị tính: 100 tờ phim 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị 
Trị số 
mức 

05.03.01.01 
Nhân công   

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,0999 

ðiều 42. ðịnh mức công tác ghi bản kẽm từ bản can hoặc bản phim 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 4.2, mục 4, Chương V, Phần II 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2.  Bảng ñịnh mức 
ðơn vị tính: 100 bản kẽm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.04.01.01 
Vật liệu sử dụng   
Bản kẽm Bản 91,8 
Vật liệu phụ % 4,5 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 11,475 
Máy sử dụng   
Hệ thống máy phơi kẽm thủ công Ca  11,475 

ðiều 43. ðịnh mức công tác bình bản và ghi bản kẽm từ file 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 5.2, mục 5, Chương V, Phần II 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2.  Bảng ñịnh mức 
ðơn vị tính: 100 bản kẽm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.05.01.01 

Vật liệu sử dụng   
Bản kèm Bản 91,8 

Vật liệu phụ % 4,5 
Nhân công   

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 1,6389 
Máy sử dụng   

Hệ thống máy in kẽm tự ñộng Ca 1,6389 

ðiều 44. ðịnh mức công tác in offset 1 màu, 2 màu và 4 màu 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 6.2, mục 6, Chương V, Phần II 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2.  Bảng ñịnh mức 
a) ðịnh mức công tác in offset 01 màu ñen, giấy cuộn, in khổ giấy 608 x 914 mm, 

in 2 mặt ñồng thời 
ðơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, ñen trắng, khổ giấy 608 x 914 mm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.06.01.01 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in m2 5501,547 
Mực in ñen Kg 7,335 
Vật liệu phụ % 4,5 
Nhân công   
Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,495 
Máy sử dụng   
Hệ thống máy in offset giấy cuộn, in 
2 mặt, tự ñộng 

Ca 
0,0828 
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b) ðịnh mức công tác in offset 01 màu (khác màu ñen), giấy cuộn, in khổ giấy 
608x914mm, in 2 mặt ñồng thời 

ðơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 1 màu, khổ giấy 608 x 914 mm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.06.01.02 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in m2 5501,547 
Mực in màu kg 7,335 

Vật liệu phụ % % 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,495 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset giấy cuộn, in 
2 mặt, tự ñộng 

Ca 
0,0828 

c) ðịnh mức công tác in offset 2 màu giấy cuộn, in khổ giấy 608 x 914 mm, 
in 2 mặt ñồng thời 

ðơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 2 màu, khổ giấy 608 x 914 mm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.06.01.03 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in m2 5501,547 
Mực in màu kg 16,506 

Vật liệu phụ % 4,5 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,5778 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset giấy cuộn, in 
2 mặt, tự ñộng 

Ca 
0,0828 

d) ðịnh mức công tác in offset 4 màu giấy cuộn, in khổ giấy 608 x 914 mm, 
in 2 mặt ñồng thời 

ðơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 4 màu, khổ giấy 608 x 914 mm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.06.01.04 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in m2 5501,547 
Mực in màu kg 33,012 

Vật liệu phụ % 4,5 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,6597 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset giấy cuộn, in 
2 mặt, tự ñộng, 4 màu 

Ca  
0,0828 

ñ) ðịnh mức công tác in offset 01 màu ñen, giấy rời, in khổ giấy 790 x 1090 mm, 
in 2 mặt, ñảo mặt thủ công 

ðơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, ñen trắng, khổ giấy 790 x 1090 mm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.06.01.05 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in m2 8524,89 
Mực in ñen kg 8,523 
Vật liệu phụ % 4,5 
Nhân công   
Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,6876 
Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset 1 màu, tờ rời Ca 0,6876 

e) ðịnh mức công tác in offset 01 màu (khác màu ñen), giấy rời, in khổ giấy 
790 x 1090 mm, in 2 mặt, ñảo mặt thủ công 

ðơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 1 màu, khổ giấy 790 x 1090 mm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.06.01.06 

Vật liệu sử dụng   
Giấy in m2 8524,89 
Mực in màu kg 9,648 
Vật liệu phụ % 4,5 
Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,6876 
Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset 1 màu, tờ rời, Ca 0,6876 

g) ðịnh mức công tác in offset, 2 màu, giấy rời, in khổ giấy 790 x 1090 mm, 
in 2 mặt, ñảo mặt thủ công 

ðơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 2 màu, khổ giấy 790 x 1090 mm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.06.01.07 
Vật liệu sử dụng   
Giấy in m2 8524,89 
Mực in màu kg 19,305 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 1,3752 
Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset 2 màu, tờ rời Ca 0,6876 

Vật liệu phụ % 0,045 

h) ðịnh mức công tác in offset, 4 màu, giấy rời, in khổ giấy 790 x 1090 mm, 
in 2 mặt, ñảo mặt thủ công 

ðơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 4 màu, khổ giấy 790 x 1090 mm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.06.01.08 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in m2 8524,89 

Mực in màu kg 38,601 

Vật liệu phụ % 4,5 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 2,7504 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset 4 màu, tờ rời Ca 0,6876 

ðiều 45. ðịnh mức công tác gấp 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 7.2, mục 7, Chương V, Phần II 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2.  Bảng ñịnh mức 
ðơn vị tính: 10.000 bản in 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.07.01.01 

Nhân công   
Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 1,125 

Máy sử dụng   
Hệ thống máy gấp 3 vạch Ca 0,5625 

ðiều 46. ðịnh mức công tác xén 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 8.2, mục 8, Chương V, Phần 

II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2.  Bảng ñịnh mức 
a) ðịnh mức công tác xén 1 mặt ñể gấp: 
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ðơn vị tính: 10.000 bản in 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.08.01.01 

Nhân công   

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,225 
Máy sử dụng   
Hệ thống máy cắt 1 mặt Ca  0,1125 

b) ðịnh mức công tác xén 3 mặt ñể hoàn thiện sách 
ðơn vị tính: 1.000 cuốn sách ñộ dày 5,1 cm 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.08.01.02 

Nhân công   
Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 1,0224 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy xén 3 mặt Ca 0,51138 

ðiều 47. ðịnh mức công tác ñóng tập 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 9.2, mục 9, Chương V, Phần II 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

2. ðiều kiện áp dụng: Theo quy ñịnh tại khoản 9.3, mục 9, Chương V, Phần II 
ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2020/TT-BTTTT. 

3.  Bảng ñịnh mức 
a) ðịnh mức công tác ñóng tập lồng, dập ghim sách khổ ≤ A4 

ðơn vị tính: 1000 quyển khổ ≤ A4 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

04.09.01.01 

Vật liệu sử dụng   
Dây thép Mét 13,5 

Nhân công  
Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,2817 

Máy sử dụng  
Hệ thống máy ñóng ghim tự ñộng Ca 0,07029 

b) ðịnh mức công tác ñóng tập lồng, dập ghim sách khổ A3 
ðơn vị tính: 1000 quyển khổ > A4 và ≤ A3 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.09.01.02 
Vật liệu sử dụng   
Dây thép Mét 18 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

Nhân công   

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,5625 
Máy sử dụng   
Hệ thống máy ñóng ghim Ca 0,14067 

c) ðịnh mức công tác ñóng sách khâu chỉ 
ðơn vị tính: 10.000 bản in 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.09.01.03 

Vật liệu sử dụng   
Chỉ khâu Mét 135 

Nhân công   

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 3,375 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy khâu chỉ sách Ca 1,125 

d) ðịnh mức công tác ñóng sách keo nhiệt, vào bìa 
ðơn vị tính: 1000 quyển ≤ A4 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.09.01.04 

Vật liệu sử dụng   
Keo dán các loại kg 0,2025 
Nhân công   
Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,9 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy ñóng sách keo nhiệt Ca 0,225 

ðiều 48.  ðịnh mức công tác vào bìa  
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 10.2, mục 10, Chương V, 

Phần II ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 
số 42/2020/TT-BTTTT. 

2.  Bảng ñịnh mức 
ðơn vị tính: 1000 quyển ≤ A4 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.10.01.02 

Vật liệu sử dụng   
Keo dán gáy kg 0,1125 

Nhân công   

Còng nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,09 
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Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy vào bìa dán keo Ca 0,0225 

ðiều 49. ðịnh mức công tác ñóng gói 
1. Thành phần công việc: Theo quy ñịnh tại khoản 11.2, mục 11, Chương V, 

Phần II ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT. 
2.  Bảng ñịnh mức 

ðơn vị tính: 1 thùng carton 0,25m3 

Mã hiệu Thành phần hao phí ðơn vị Trị số mức 

05.11.01.01 

Vật liệu sử dụng   

Thùng carton 3 lớp 0,25 m3 có ñai Thùng 0,9 

Băng keo Mét 9 

Nhãn hàng Tờ 0,9 

Nhân công   
 

Công nhân in nhóm I bậc 3/7 Công 0,117 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




