
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỐI CAO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

        TỈNH SÓC TRĂNG                      Sóc Trăng, ngày 19 tháng 8 năm 2014 

      

         Số: 186/QĐ-VKS    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định kinh phí hoạt động và nhuận bút, thù lao 

 của Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 - Căn cứ Luật tổ chức VKSND năm 2002; 

 - Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

 - Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về 

chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

 - Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 

15/2/2012 của liên Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Thông tin và Truyền 

thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

 - Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-VKS-TKTP ngày 23/6/2014 của VKSND tỉnh 

Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử 

VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

 - Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-VKS-TKTP ngày 25/6/2014 của VKSND tỉnh 

Sóc Trăng về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc 

Trăng; 

 - Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-VKS ngày 01/3/2013 của VKSND tỉnh Sóc Trăng 

về việc thành lập Tổ tuyên truyền của VKSND tỉnh; 

 - Xét đề nghị của Chánh Văn phòng tổng hợp và Trưởng phòng Thống kê tội 

phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định kinh phí hoạt động và 

nhuận bút, thù lao của Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng. 

 Điều 2. Ban biên tập, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng trực thuộc VKSND tỉnh, 

Viện trưởng VKSND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định 

này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:        VIỆN TRƯỞNG 
- Như Điều 2; 

- BLĐ VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- Lưu: VT, TKTP&CNTT.       (đã ký) 

 

 

     Võ Văn Dinh 
 

 



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỐI CAO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

        TỈNH SÓC TRĂNG 

     

 

QUY ĐỊNH 

 Về kinh phí hoạt động và nhuận bút, thù lao của  

Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-VKS ngày 19/8/2014 của 

Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

Chương I 

Những quy định chung 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng 

 Quy định này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi cho việc đảm 

bảo hoạt động, duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử, chế độ nhuận bút thù 

lao đối với các tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Trang thông tin điện tử  

VKSND tỉnh Sóc Trăng. 

 Điều 2. Nguồn kinh phí 

 1. Nguồn chi trả kinh phí hoạt động, nhuận bút, thù lao được bố trí trong 

kinh phí chi thường xuyên của VKSND tỉnh Sóc Trăng, từ vận động tài trợ và từ 

các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

 2. Hàng năm, căn cứ vào mức thực chi của năm trước, kế hoạch hoạt động 

năm sau, Ban biên tập Trang thông tin điện tử có trách nhiệm chủ trì phối hợp với 

các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Trang thông 

tin điện tử, các khoản chi về nhuận bút, thù lao trình Lãnh đạo Viện xem xét, quyết 

định. 

 Điều 3. Nội dung chi 

 1. Chi đảm bảo vận hành và duy trì Trang thông tin điện tử, bao gồm các nội 

dung như: mua sắm, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp trang thiết bị, phần mềm và các 

dịch vụ cần thiết khác đảm bảo cho Trang thông tin điện tử vận hành xuyên suốt, 

ổn định và an toàn. 

 2. Chi phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban biên tập Trang thông tin 

điện tử và thành viên Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Sóc Trăng.  

 3. Chi nhuận bút thù lao đối với các tác phẩm, thông tin được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử. 

 4. Kinh phí chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác 

quản lý, vận hành, phát triển Trang thông tin điện tử. 

 5. Chi khen thưởng, sinh hoạt hội họp và các khoản chi khác theo quy định. 

 



Chương II 

Những quy định cụ thể về kinh phí hoạt động, chế độ 

nhuận bút, thù lao  

 

Điều 4. Nội dung chi bảo đảm vận hành và duy trì Trang thông tin điện 

tử. 

1. Chi mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, hạ tầng kĩ thuật phục vụ cho hoạt 

động của Trang thông tin điện tử như: Máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị kết nối 

mạng, thiết bị bảo vệ nguồn điện, hệ thống làm mát và các thiết bị ngoại vi khác.  

2. Chi bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, sửa chữa trang thiết 

bị kỹ thuật và phần mềm hệ thống của Trang thông tin điện tử. 

3. Chi cho các dịch vụ mạng đảm bảo hoạt động truy cập Trang thông tin 

điện tử như: dịch vụ đường truyền kết nối Internet, dịch vụ tên miền, địa chỉ IP, 

dịch vụ thuê không gian lưu trữ trên Internet, dịch vụ duy trì hệ thống thư điện tử, 

dịch vụ an ninh mạng và các dịch vụ cần thiết khác. 

Điều 5. Phụ cấp trách nhiệm 

 1. Phụ cấp trách nhiệm hàng tháng cho các thành viên Ban biên tập Trang 

thông tin điện tử và thành viên Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Sóc Trăng được tính 

như sau: 

Phụ cấp = Hệ số phụ cấp   x  Mức tiền lương tối thiểu 

 2. Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm được quy định trong bảng sau: 

STT Thành viên  Hệ số phụ cấp 

1 
  - Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử. 

  - Tổ trưởng Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Sóc Trăng 
0.5 

2 
  - Phó Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử. 

  - Tổ phó Tổ tuyên truyền   VKSND tỉnh Sóc Trăng 
0.4 

3 
  - Biên tập viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử. 

  - Tổ viên Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Sóc Trăng 
0.3 

4   - Kĩ thuật viên Trang thông tin điện tử 0.3 

3. Đối với các thành viên vừa thuộc Ban biên tập Trang thông tin điện tử 

vừa thuộc Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh Sóc Trăng thì mức phụ cấp trách nhiệm 

được hưởng là mức cao nhất của một trong hai mức phụ cấp dành cho người đó.    

Điều 6. Phân loại tác phẩm 

 Các tác phẩm, thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử được phân loại 

theo các nhóm sau: 

 1. Tác phẩm báo chí: bao gồm các tác phẩm thuộc các thể loại tin tức, phóng 



sự, phỏng vấn, giới thiệu… phản ánh các sự kiện, thành tích, hoạt động nổi bật ở 

địa phương, đơn vị và các hoạt động khác có liên quan đến ngành Kiểm sát nhân 

dân. 

 2. Tác phẩm văn học: bao gồm các tác phẩm thuộc các thể loại như thơ, ca, 

văn xuôi… về các chủ đề như ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và về ngành Kiểm sát nhân dân. 

 3. Bài viết nghiên cứu: bao gồm các bài phân tích, tổng hợp, nghiên cứu, 

hướng dẫn... về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân 

dân. Bài viết có sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải đảm bảo dễ đọc, dễ 

hiểu. 

  Điều 7. Nhuận bút 

 1. Mức nhuận bút chi trả cho tác giả, chủ sở hữu của các tác phẩm, thông tin 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử được tính như sau: 

 Nhuận bút = Hệ số nhuận bút   x  Mức tiền lương tối thiểu 

 2. Mức hệ số nhuận bút đối với các loại tác phẩm, thông tin đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử do Trưởng Ban biên tập quyết định căn cứ theo thể loại, 

chất lượng của tác phẩm, thông tin đó và được quy định trong bảng sau: 

Nhóm Thể loại 
Hệ số nhuận bút 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

1 Tác phẩm báo chí 0.05 0.1 0.15 

2 Tác phẩm văn học 0.1 0.15 0.2 

3 Bài viết nghiên cứu 0.15 0.2 0.25 

3. Đối với những tác phẩm, thông tin mà tác giả là tập thể (đồng tác giả) thì 

mức nhuận bút được chi trả cho tác phẩm, thông tin đó được chia đều cho từng tác 

giả hoặc do các tác giả tự thỏa thuận với nhau.  

Điều 8. Thù lao 

 Thù lao được chi trả cho các tác phẩm, thông tin đã được sử dụng lần đầu 

hoặc đã công bố ở các cuộc Hội thảo, Hội nghị được sưu tầm, biên dịch, khai thác, 

tổng hợp đăng tải lại trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng được trả 

thù lao bằng 50% mức nhuận bút tương ứng với loại tác phẩm, thông tin đó. 

 Điều 9. Bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực 

 Chi bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực bao gồm: 

 - Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ quản lý Trang 

thông tin điện tử. 

 - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật 

chuyên trách về công nghệ thông tin; kỹ năng biên tập, tuyên truyền cho cán bộ 

chuyên trách về mặt nội dung, thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử. 



 - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chung về công nghệ thông tin, kỹ năng sử 

dụng, khai thác, đóng góp thông tin trên Trang thông tin điện tử cho người dùng là 

cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng. 

 Điều 10. Khen thưởng 

 Các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các quy định có liên quan hoặc có đóng 

góp tích cực cho sự phát triển của Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng 

được Ban biên tập và Tổ tuyên truyền đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng 

VKSND tỉnh Sóc Trăng xem xét khen thưởng theo quy định. 

 

Chương III 

Tổ chức thực hiện 
 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung thì Ban biên tập có trách nhiệm báo 

cáo đề xuất với Lãnh đạo Viện xem xét, quyết định. 

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện 

Các thành viên Ban biên tập, Tổ thông tin tuyên truyền và lãnh đạo các đơn 

vị trực thuộc VKSND tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy định này./. 

  


