
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:             /STTTT-TTBCXB
V/v xin góp ý dự thảo (lần 2) Quy định về 
chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với 

đặc san, bản tin, Đài Phát thanh cấp huyện và 
Cổng/Trang TTĐT của các Sở, Ban, Ngành, 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

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

Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan xuất bản đặc san, bản tin; 
- Cổng TTĐT tỉnh; Trang TTĐT của các Sở, Ban, Ngành, 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 27/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 
1213/STTTT-TTBCXB về việc góp ý dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù 
lao áp dụng đối với đặc san, bản tin, Đài Phát thanh cấp huyện và Cổng/Trang 
thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sau khi tiếp thu các ý kiến tham gia, Sở TTTT đã chỉnh sửa, bổ sung dự 
thảo và đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào dự thảo (lần 2) Quyết định ban 
hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với đặc san, bản tin, 
Đài Phát thanh cấp huyện và Cổng/Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, 
Ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương (gửi kèm 
Công văn này, đồng thời được đăng tải trong mục Thông báo trên Trang thông 
tin điện tử của Sở tại địa chỉ: sotttt.haiduong.gov.vn và Cổng thông tin điện tử 
tỉnh tại địa chỉ haiduong.gov.vn).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia góp ý vào dự thảo Quy 
định trên bằng văn bản, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông qua Phòng Thông 
tin - Báo chí - Xuất bản (Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, 
TP Hải Dương; Điện thoại: (0220)3.897.357); bản mềm gửi về địa chỉ Email: 
chinhdth.tttt@gmail.com trước thứ Sáu, ngày 07/01/2022 để Sở tổng hợp.

Quá thời hạn trên, nếu các cơ quan, đơn vị không tham gia góp ý và không 
có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý với nội dung của dự thảo Quy định./.

Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Phòng VHTT cấp huyện;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhật
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