
UBND TỈNH PHÚ YÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /STTTT-TTBCXB         Phú Yên, ngày     tháng 4 năm 2021 
   

V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành 

Dự thảo Quy định mức chi trả Chế độ nhuận bút, 

thù lao áp dụng đối với Cổng/ Trang thông tin 

điện tử, Bản tin, Xuất bản phẩm không kinh doanh 

của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên  

 

  

         

                   Kính gửi:   

                  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

                                   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

       - Các Hội, đoàn thể; 

                                   - Các sở, ban, ngành;  

    - Văn phòng UBND tỉnh; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1032/UBND-KGVX ngày 16/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc Sở TTTT đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

về Quyết định quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với 

Cổng/ Trang thông tin điện tử, Bản tin, Xuất bản phẩm không kinh doanh của 

các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Dự thảo Quy định 

mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, 

Bản tin, Xuất bản phẩm không kinh doanh của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh 

Phú Yên (Quyết định). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tham gia góp ý đối với Dự thảo Quyết định (kèm theo quy định) và gửi về Sở 

trước ngày 18/4/2021 (gửi kèm Dự thảo Quyết định, Quy định và tờ trình) để 

tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét ban hành.  

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được ý kiến góp ý của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trân trọng./.   
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban GĐ (biết) 

- Lưu: VT, TTBCXB.  

 

 

 

 

 

 

 

                        Trần Thanh Hưng 
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