
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC 

* 

Số         -QĐ/HU 

 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    Ninh Phước, ngày        tháng 11  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định việc gửi, nhận, đăng tin, bài, chế độ nhuận bút  

và truy cập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện Ninh Phước 

----- 
 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 854-QĐ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chế độ nhuận bút, thù lao và sử dụng quỹ nhuận bút đối với các tác phẩm được 

đăng trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và các cổng thành phần thuộc Cổng thông tin 

điện tử Tỉnh ủy; 

- Căn cứ Quyết định số 02-QĐ/BBT, ngày 13/7/2022 của Ban Biên tập website 

Tỉnh ủy quy định việc gửi, nhận, đăng tin, bài lên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; 

- Căn cứ Quy chế làm việc số 03-QC/HU, ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Căn cứ Quyết định số 847-QĐ/HU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về Quy định quản lý và hoạt động Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện 

Ninh Phước; 

 Xét tình hình thực tế và đề nghị của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. 
 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành quy định việc gửi, nhận, đăng tin, bài, chế độ nhuận bút và 

truy cập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện Ninh Phước, gồm 2 Chương, 9 Điều. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và 

các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân được các cơ quan, 

đơn vị phân công thực hiện việc gửi tin, bài, chi nhuận bút và truy cập Cổng thông tin 

điện tử Đảng bộ huyện Ninh Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 

- Ban Thường vụ Huyện ủy, 

- UBND huyện, 

- Các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

  T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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QUY ĐỊNH 

Việc gửi, nhận, đăng tin, bài, chế độ nhuận bút  

và truy cập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện Ninh Phước  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           -QĐ/HU, ngày        /11/2022 

 của Ban Thường vụ Huyện ủy) 

----- 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định việc cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Đảng 

bộ huyện (bao gồm: Công tác biên tập và quy trình gửi, nhận, đăng tin, bài lên Cổng 

thông tin điện tử); chế độ nhuận bút đối với các tin, bài, hình ảnh, video (gọi chung là 

tác phẩm) được đăng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện và việc truy cập vào 

Cổng thông tin điện tử. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ Biên tập, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính 

trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị huyện và cá nhân được các cơ quan, đơn vị phân công 

gửi, nhận, đăng tin, bài, truy cập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện.  

2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử Đảng bộ huyện. 

Điều 3. Nguyên tắc chung 

1. Việc gửi, nhận, đăng tin, bài lên Cổng thông tin điện tử phải bảo đảm đúng 

các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định 

pháp luật liên quan. 

2. Nội dung các tác phẩm, bài phát biểu, phỏng vấn được gửi đăng lên Cổng 

thông tin điện tử phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn của Đảng, bảo đảm tính chính xác và 

được phép phổ biến. 

3. Hình thức các bài viết (không bao gồm các file đính kèm) phải thực hiện đúng 

định dạng được nêu tại Điều 5 của Quy định này. 

4. Tiêu đề và hình ảnh minh họa phải phù hợp với nội dung bài viết. 

5. Đối với các tác phẩm có nội dung bị nhiều lỗi, không phù hợp với tiêu đề hoặc 

định dạng không đúng quy định, Tổ Biên tập không xem xét, biên tập mà chỉ duyệt trả 

lại; các Chi bộ, Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nhận lại bài, chỉnh sửa 

cho phù hợp và gửi lại. Đối với các tác phẩm không đủ điều kiện đăng lên Cổng thông 

tin điện tử; Tổ Biên tập sẽ ghi rõ “Bài không đủ điều kiện đăng” để người gửi biết. 

6. Khung chi trả nhuận bút đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử 

Đảng bộ huyện được tính bằng 20% khung nhuận bút đăng trên Cổng thông tin điện tử 

Tỉnh ủy, theo Quyết định số 854-QĐ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
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Chương II 

NỘI DUNG, QUY TRÌNH GỬI, NHẬN, ĐĂNG TIN, BÀI  

Điều 4. Nội dung tác phẩm, bài phát biểu, phỏng vấn đăng lên Cổng thông tin 

điện tử, gồm: 

 

 

TT 
Chuyên 

mục 
Tiểu mục Nội dung  

Tạo  

nội dung  

1 

Giới 

thiệu 

chung 

Đại hội 

Đảng bộ 

huyện 

Giới thiệu tóm lược các kỳ Đại hội Đảng 

bộ huyện. 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 

Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện 

Giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành các 

kỳ Đại hội Đảng bộ huyện (từ Đại hội 

Đảng bộ huyện khóa XII trở đi). Văn phòng, 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 
Ban Thường 

vụ Huyện ủy 

Giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ (từ 

Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII trở đi). 

Thường trực 

Huyện ủy 

Giới thiệu Thường trực Huyện ủy (từ 

Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII trở đi) 

Tổ chức bộ 

máy 

 

Giới thiệu Tổ chức bộ máy, chức năng, 

nhiệm vụ của các Ban Đảng, Văn phòng 

Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Mặt trận 

và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện và 

các Đảng ủy trực thuộc. 

Các Ban Đảng, 

Văn phòng  

Huyện ủy và 

các Đảng ủy 

trực thuộc 

(Cung cấp về 

BTG HU) 

2 
Tin tức 

Sự kiện 

Tin hoạt động 

Huyện ủy 

Tin, bài về hoạt động chung của Huyện 

ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện 

uỷ và các Ban Đảng Huyện ủy. 

Các Ban Đảng, 

Văn phòng 

Huyện ủy 

Hoạt động 

lãnh đạo 

huyện 

Tin, bài về công tác chỉ đạo, điều hành 

của Thường trực HĐND, lãnh đạo 

UBND huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện. 

Lấy tin, bài từ 

Cổng thông tin 

điện tử UBND 

huyện và các 

cơ quan  

liên quan 

Hoạt động 

của các cấp 

uỷ 

Tin, bài về hoạt động chung của các Ban 

Đảng, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc 

Huyện ủy có sự tham dự của Thường 

trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

Các cơ quan, 

đơn vị,  

địa phương 

liên quan 

Xây dựng 

Đảng  
Tin, bài về công tác xây dựng Đảng.  

Các Chi bộ, 

Đảng bộ trực 

thuộc 

Chính trị –  

Thời sự 

Tin, bài hoạt động chung mang tính 

chính trị và thời sự, về tổ chức học 

tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị 

của Đảng…  

Các Ban Đảng 

huyện, Trung 

tâm Chính trị, 

các Cấp ủy, tổ 

chức Đảng 
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Kinh tế 

Xã hội, Quốc 

phòng - An 

ninh 

Tin, bài liên quan đến Kinh tế - Xã hội,  
Quốc phòng - An ninh. 

Các Cấp ủy, tổ 

chức Đảng, cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 

Văn hóa 

Thể thao  

Tin, bài liên quan đến văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao. 

Khoa học  

công nghệ, 

Chuyển đổi 

số  

Tin, bài liên quan đến chuyển đổi số, ứng 

dụng khoa học-công nghệ trong sản 

xuất, cây trồng, vật nuôi…, đẩy mạnh 

đổi mới sáng tạo trong lao động… 

3 

Văn 

bản 

của 

Đảng 

Văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo 

của Huyện 

ủy, Ban 

Thường vụ 

Huyện ủy 

Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, 

quy định… của Huyện ủy. 

Ban Tuyên 

giáo, Văn 

phòng  

Huyện ủy (lấy 

từ Hệ thống 

quản lý văn 

bản và điều 

hành-Eoffice) 

4 

Trao 

đổi Học 

tập 

Trao đổi  

nghiệp vụ 

- Bài viết, tài liệu trao đổi, cung cấp 

thông tin của các Ban Đảng, Văn phòng 

cấp ủy. 

- Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của các 

Ban Đảng huyện, văn phòng Huyện ủy 

với các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. 

Các Ban Đảng, 

Văn phòng  

Huyện ủy 

 

Thông tin 

chuyên đề  

Bài viết thông tin chuyên đề phục vụ 

việc nghiên cứu, vận dụng vào công tác 

tham mưu; tuyên truyền miệng; Bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Các Ban Đảng, 

Văn phòng 

Huyện ủy; 

Trung tâm 

Chính trị; Báo 

cáo viên; 

Thành viên 

BCĐ 35 huyện 

5 

Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

Tin, bài về hoạt động đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 

và các Cấp ủy, 

tổ chức Đảng 

6 
Đưa nghị quyết của 

Đảng vào cuộc sống 

Tin, bài tuyên truyền về những kết quả 

đạt được trong việc triển khai thực hiện 

nghị quyết của Đảng. 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy;  

các Cấp ủy, tổ 

chức Đảng 

7 
Phòng, chống  

tham nhũng 

Tin, bài tuyên truyền về công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND 

huyện, các cơ quan, đơn vị chức năng; 

kết quả triển khai của các Cấp ủy, tổ 

chức Đảng trên lĩnh vực phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực. 

Văn phòng 

Huyện ủy, các 

Cấp ủy, tổ 

chức Đảng, cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 
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Điều 5. Định dạng tin, bài  

1. Phông (Font) chữ: Times New Roman. 

2. Kiểu và kích thước (size) chữ:  

2.1. Tiêu đề: Chữ in thường; size: Mặc định. 

2.2. Nội dung tóm tắt: Chữ thường, nghiêng; size: Mặc định. 

2.3. Nội dung: Chữ thường; size: 20px.   

- Bài viết, bài nghiên cứu, phân tích…: Được tính theo 1 trang A4, khoảng 500 

từ trở lên. 

- Tin viết, trả lời bạn đọc, phỏng vấn…: Được tính theo ½ trang A4, xấp xỉ 

khoảng 250 từ; nếu nội dung ít hơn 250 từ được xem là tin ảnh (nhuận bút tính theo 

khung ảnh). 

3. Tên tác giả: Phải có tên tác giả để phục vụ việc thống kê, trả nhuận bút; những 

tin, bài được lấy từ các trang khác phải trích rõ nguồn. 

4. Ảnh: Mỗi tin, bài phải có ít nhất một ảnh trong phần “Ảnh đại diện”. 

5. Phim (Video): Là những phóng sự, ký sự phản ánh về công tác xây dựng 

Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-văn hóa-xã hội được quay, dựng 

lại. 

Điều 6. Thời gian gửi, duyệt, xuất bản và truy cập 

1. Thời gian gửi tin, bài 

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi tác phẩm lên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ 

huyện chậm nhất sau 01 ngày tin tức, sự kiện đó diễn ra. Tuy nhiên, để đảm bảo tính 

thời sự của thông tin về các sự kiện, yêu cầu như sau: 

+ Đối với sự kiện diễn ra trong một buổi: Đưa tin ngay sau khi kết thúc sự kiện. 

+ Đối với sự kiện diễn ra cả ngày hoặc nhiều ngày: Đưa tin khai mạc ngay sau 

khi khai mạc sự kiện và đưa tin tổng hợp sau khi kết thúc sự kiện. 

8 Biển đảo quê hương Tin, bài tuyên truyền về biển đảo. 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 

và các Cấp ủy, 

tổ chức đảng 

9 
Xây dựng  

nông thôn mới 

Tin, bài tuyên truyền về xây dựng nông 

thôn mới. 

Các cơ quan, 

đơn vị; các xã 

trên địa bàn 

huyện 

10 Văn kiện, tư liệu 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện các 

khóa; tài liệu Đại hội Đảng bộ huyện các 

khóa. 

Ban Tuyên giáo, 

Văn phòng 

Huyện ủy  

11 
Lịch sử Đảng bộ 

huyện, địa phương 

Lịch sử Đảng bộ huyện, địa phương qua 

các thời kỳ. 

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy, 

các xã, thị trấn  

12 Lịch công tác 
Lịch công tác của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.  

Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy 
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- Việc viết tin, bài, cung cấp tư liệu, hình ảnh về các hoạt động để đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện (cung cấp hằng ngày, thường xuyên hoặc khi 

có hoạt động, sự kiện nổi bật diễn ra như: Tổng kết hoạt động 6 tháng, 01 năm; Kỷ 

niệm ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành; Sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết…). 

Nội dung tác phẩm phải tuân thủ nghiêm kỷ luật phát ngôn của Đảng, của Luật Báo 

chí; bảo vệ bí mật nhà nước; chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời; không vi 

phạm quyền sở hữu. 

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công gửi tin, bài để đăng lên Cổng 

thông tin điện tử, gửi vào địa chỉ Email công vụ: tobientap.hunp@ninhthuan.gov.vn 

hoặc zalo 0978666827. 

2. Thời gian nhận, duyệt, xuất bản tin, bài 

Tổ Biên tập thực hiện đăng, duyệt tin, bài vào lúc 10 giờ 00 phút và 16h00 phút 

hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 

3. Việc truy cập vào Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện 

Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, 

các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên truy cập hằng ngày (hoặc ít nhất 02 ngày/lần) Cổng thông tin điện tử Đảng 

bộ tỉnh, huyện để cập nhật tin tức, thông tin chuyên đề, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp 

trên… và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân thường xuyên truy cập, cập nhật thông 

tin. 

Điều 7. Trách nhiệm bảo quản tài khoản, kiểm duyệt thông tin 

1. Việc kiểm duyệt tin, bài thực hiện theo quy định; người được giao kiểm duyệt 

chịu trách nhiệm về nội dung tin, bài gửi đăng.  

2. Tất cả các cá nhân được giao tài khoản thực hiện nhiệm vụ trên Cổng thông 

tin điện tử có trách nhiệm tự bảo vệ tài khoản và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài 

khoản của mình. Trong trường hợp mất mật khẩu hoặc nghi ngờ tài khoản bị chiếm 

đoạt thì phải báo ngay cho bộ phận quản trị Cổng thông tin điện tử để xử lý kịp thời, 

bảo đảm an toàn, an ninh cho toàn hệ thống. 

Điều 8. Quy định về trả nhuận bút 

1. Mức nhuận bút trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả các tác phẩm 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện được căn cứ vào thể loại, chất 

lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng của tác phẩm. 

2. Đối với tác phẩm đồng tác giả, tỷ lệ phân chia nhuận bút do các tác giả tự thỏa 

thuận (cử đại diện tác giả nhận nhuận bút). 

3. Các tác phẩm đã được chi trả nhuận bút ở Cổng thông tin điện tử Đảng bộ 

tỉnh, hoặc trên các Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử khác thì không được 

thanh toán lần 2 ở Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện và ngược lại. 

4. Các tác phẩm vi phạm quyền sở hữu thì không được nhận chế độ nhuận bút. 

5. Khung nhuận bút 
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Khung chi nhuận bút Khung 

Hệ số 

tỉnh 

Khung Hệ 

số huyện 

(20% 

khung 

tỉnh) Nhóm Thể loại 

1 Tin     

  Tin hoạt động, sự kiện không kèm ảnh 1 0,2 

  Tin hoạt động, sự kiện kèm ảnh 1,5 0,3 

  Tin Tổng hợp, tin sâu, tường thuật (1,2-2,5) 2 0,4 

  
Tin đăng lại từ báo khác (Trừ báo Ninh Thuận và Đài 

Phát thanh truyền hình) 
0,5 0,1 

2 Ảnh     

  
Ảnh hoạt động của các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể     

  Tác nghiệp tại cơ quan, đơn vị 1 0,2 

  Tác nghiệp tại hiện trường 1,2 0,24 

  Ảnh hoạt động, sản xuất trên các lĩnh vực, cụ thể:     

  Ở khu vực thị trấn 1,2 0,24 

  Ở khu vực xã 1,5 0,3 

3 Bài     

  Bài phản ánh (2-2,5) 2,5 0,5 

  Bài bình luận (2,5-3,0) 3 0,6 

4 Nghiên cứu theo chuyên đề (3,0-4,0) 4 0,8 

5 Trực tuyến, Media (4,0-5,0) 5 1 

Điều 9: Tổ chức thực hiện 

1. Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt 

trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, thành viên Ban Chỉ đạo Cổng thông tin 

điện tử Đảng bộ huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy định này. 

2. Ban Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện giúp Ban Thường vụ 

Huyện ủy chỉ đạo, điều hành, định hướng hoạt động Cổng thông tin điện tử Đảng bộ 

huyện; việc gửi, nhận, đăng tin, bài, chế độ nhuận bút và truy cập Cổng thông tin điện 

tử Đảng bộ huyện Ninh Phước. 

3. Tổ Biên tập có trách nhiệm nhận, đăng, duyệt, xuất bản tin, bài theo quy định, 

đảm bảo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. 

4. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy lập dự toán quỹ 

nhuận bút hằng năm; thống kê, tổng hợp và chi trả chế độ nhuận bút kịp thời, đúng quy 

định. Kinh phí chi trả nhuận bút chỉ được sử dụng để chi trả cho tác phẩm đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ huyện, không được sử dụng vào mục đích khác. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với 

thực tế; các cơ quan, đơn vị trao đổi kịp thời về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để nghiên 

cứu, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, điều chỉnh./.  
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