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THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận, sử dụng tin, bài và việc chi trả thù lao, nhuận bút
Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Quý II năm 2019
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-STP ngày 14/6/2019 của Giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí chi trả
nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và người thực hiện công
việc liên quan đến Trang thông tin điện tử và xuất bản phẩm của Sở Tư pháp
tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 25/01/2019 của Giám đốc Sở
Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập,
Cộng tác viên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
Trong Quý II năm 2019, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp
đã tiếp nhận được tổng số 62 tin, bài và 28 ảnh của các đồng chí là thành viên
Ban biên tập, Cộng tác viên Trang thông tin điện tử; công chức, viên chức của
ngành. Tất cả các tin, bài đã được Ban biên tập xử lý theo quy định, đối với tin,
bài chưa đạt yêu cầu, Ban Biên tập đã phối hợp với tác giả chỉnh lý và kịp thời
đăng tải lên Trang tin. Ban biên tập thực hiện việc tổng hợp danh sách chi trả thù
lao nhuận bút Quý II năm 2019 cho các tác giả có tin bài được đăng tải lên
Trang tin theo quy định. (Gửi theo biểu chi tiết đính kèm).
Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp trân trọng thông báo và
đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện,
thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo CCVC của đơn vị mình tích cực hơn nữa
trong việc cung cấp thông tin; viết tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động của
ngành, lập thành tích chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt
Nam (28/8/1945 -28/8/2019) và các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt
Nam” năm 2019 (09/11/2019). Tin, bài, ảnh gửi qua địa chỉ hòm thư:
pbgdplls@gmail.com hoặc trên hệ thống eOffice để Ban biên tập xem xét, sử
dụng kịp thời./.
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