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Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu 

tác phẩm; thù lao cho người thực hiện các công việc liên quan 

đếnTrang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh  

 

CHÁNH THANH TRA TỈNH 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử 

hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh 

về việcquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh 

sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của 

UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi trả nhuận bút cho tác 

giả, chủ sở hữutác phẩm; thù lao cho người thực hiện các công việc liên 

quanđếnTrang thông tin điện tửThanh tra tỉnh. 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 228/QĐ-TTr ngày 29/12/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng kinh phí chi trả chế độ nhuận bút, thù lao trên Trang thông tin điện 

tử của Thanh tra tỉnh. 

Điều 3.Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các thành viên Ban 

biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: CHÁNH THANH TRA 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở TT&TT;  

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- BBT, VP và các phòng NV; 

- Lưu: VT, VNH.  
 

 

 

 

 

 

Đậu Trường An 
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