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Phụ lục:l

Tên cơ quan chủ quản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên Nhà xuất bản Độc lập -T ự  do -  Hạnh phúc

.......... , ngày .... tháng.„ năm 20...

Kính gửi:................
DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG 

NHẬN XUẤT BẢN PHẨM ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số /2011/TTLT/BTC-BTTTT 
ngày tháng năm 2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước, Nhà
xuất bản........... lập danh mục mục đối tượng nhận xuất bản phẩm đặt hàng
năm.... của nhà nước.

Đề nghị...........xem xét, phê duyệt để nhà xuất bản triển khai thực hiện.

TT Đoi tượng nhận Đỉa chỉ Tên xbp: 
(Số lượng gửi)

Tên xbp: 
(Số lượng gửi)

• • •

Tổng cộng

Ý KIẾN 

CỦA C ơ QUAN CHỦ QUÀN

Ý KIẾN
CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

GIẢM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN

(ký tên, đóng dấu)
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Phu lục 2
Tên cơ quan chủ quản 

Tên Nhà xuất bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập —Tự do — Hạnh phúc

Số:......
V/v phương án giá xuất bản phẩm 

nhà nước đặt hàng năm ...

, ngày .... tháng... năm 20...

Kính gửi:... (tên cơ quan quyết định giá)

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số /2011/TTLT/BTC-BTTTT 
ngày tháng năm 2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ danh mục xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng đã được phê duyệt và 
dự toán ngân sách nhà nước giao, ... (tên đơn vị lập phương án giá) đã lập 
phương án chi phí xuất bản, chi phí phát hành xuất bản phẩm do nhà nước đặt 
hàng thuộc kế hoạch năm 20... , có ý kiến thẩm định của Cơ quan chủ quản nhà 
xuất bản.

Đề nghị ... (tên cơ quan quyết định giá) xem xét, thông báo chi phí xuất 
bản, chi phí phát hành để đơn vị triển khai thực hiện./.

(Xỉn gửi kèm theo Phương án giá đã được Cơ quan chủ quản thẩm định).

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT  BẢN
- Như Tr ên;
- Cơ quan chủ quản cùa NXB;
- Lưu:

(Ký tên, đóng dấu)
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ỉ

Tên N hà xuất bản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày... thảng ... năm 20...

PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Kèm theo công văn số..../........ngày..../../..của..)
1. Chi phí xuất bản, chi phí phát hành xuất bản phẩm

TT Nội dung khoản mục chi phí
Đơn 

vị tính
Số quyết toán 

năm trước
PA đề nghị 
của năm đặt 

hàng

I Chỉ tiêu nhà nước đặt hàng

1 Kinh phí đồng

2 Số cuốn cuốn

3 Số bản bản

4
Tổng số trang quy đổi (cà bìa) khuôn khổ 
13xl9cm (01 trang bìa mềm = 04 trang ruột;
01 trang bìa cứng = 20 đến 30 trang ruột)

5
Quy cách, chất lượng (ghi cụ thể: định lượng 
giấy in ruột, giấy bìa; bìa cứng/bìa mềm; số 
màu ruột, màu bìa)

II Chi phí xuất bản đ/trang
1 Chi phí giấy, công in đ/trang

Trong đó: chi phỉ in bìa đ/trang

2 Chi phí thiết kế bìa, chế bản, đọc bông, 
duyệt... đ/trang

3 Chi phí sưu tầm bản thảo đ/trang
4 Chi phí nhuận bút đ/trang
5 Chi phí lương, chi phí quản lý đ/trang

m Chi phí phát hành (Bốc xếp, đỏng gỏi, gửi 
bưu điện) đ/trang ‘ ■

IV Cộng CPXB, chi p h í PH đ/trang
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2/ Giải trình cụ thể cách xác định các khoản chi phí

- Các khoản chi phí trực tiếp: theo chi phí thực tế được Giám đốc nhà xuất 
bản duyệt hoặc theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà xuất bản.

- Các khoản chi phí phân bổ cho xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng không 
được cao hơn tỷ lệ bình quân trên doanh thu của khối xuất bàn cùa Nhà xuất bản 
(sách kinh doanh và sách đặt hàng). Cụ thể:

Các khoản chi phí phân bổ Tỷ lệ %/DT của 
khối xuất bản

Tỷ lệ % phân bổ cho XBP 
nhà nước đặt hàng

1. Chi phí lương biên tập

2. Chi phí quản lý

Ý kiến thẩm định 
của Cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu)

Gíam đốc nhà xuất bản
(Ký tên, đóng dấu)




