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CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 01+02/Ngày 07-01-2021
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

Số: 2157/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên
Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân
các huyện, thành_____________________________
phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút,
thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2268/TTrSTTTT ngày 11 tháng 11 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được hưởng chế
độ nhuận bút, thù lao bằng 20% nhuận bút chi trả cho tác phẩm đăng trên Cổng
thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cân đối nguồn kinh phí chi
thường xuyên được cấp đầu năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện
chi trả cho tác phẩm được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử của các sở,
ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận; đồng thời thực hiện việc thanh quyết toán đảm bảo theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho
Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các
ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình
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