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QUYẾT ĐỊNH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 
của HĐND tỉnh về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem 
để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu

 trên địa bàn tỉnh Long An
____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;
Căn cứ  Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng 

nhân tỉnh về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo 
chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3294/TTr-STC 
ngày 06/8/2020; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 2886/STP-
XDKTVB ngày 27/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 

09/7/2020 của Hội đồng nhân tỉnh về quy định mức chi thù lao cho người đọc, 
nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu 
trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức chi chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem 

để kiểm tra các tác phẩm báo chí lưu chiểu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 
Điều 52 Luật Báo chí và các tác phẩm báo chí đã được kiểm tra lưu chiểu phải 
thẩm định nội dung theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa 
bàn tỉnh Long An.
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2. Đối tượng áp dụng 
a) Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí 

lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 
b) Cộng tác viên: Người được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng 

cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.
c) Thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có 

thẩm quyền thành lập.
3. Mức chi
- Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu: 165.000 

đồng (1 ngày)/định mức tin, bài theo ngày.
- Chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 500.000 đồng/vấn 

đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề).
-  Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 81/2017/TT-

BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, 
nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2020. Thời gian áp 
dụng thực hiện từ ngày 01/8/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ 
trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các xã, 
phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- TT. PVHC công tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cần
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