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(Kèm theo Quyết định số  1487 /QĐ-UBND ngày 02 /6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy định chi tiết việc tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh). 

2. Áp dụng đối với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (sau đây gọi 

tắt là Ban Điều hành), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam 

(đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Website) và các cá nhân, đơn vị liên quan khi quản 

lý, biên tập, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh, 

có tên truy cập đầy đủ: http://khoinghiep.quangnam.gov.vn. 

Điều 2. Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Ban Biên tập 

Ban Biên tập do Trưởng Ban Điều hành quyết định thành lập, có cơ cấu: 

1. Trưởng Ban Điều hành là Trưởng Ban Biên tập chịu trách nhiệm xuất bản; tổ 

chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên, ủy quyền Phó Ban biên tập chịu trách 

nhiệm bằng văn bản; kiểm duyệt tin, bài của các thành viên; duyệt nhuận bút hằng tháng, 

quý để chi trả cho người viết tin, bài. 

2. Các thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm cập nhật tin bài đảm bảo nội 

dung, số lượng theo từng lĩnh vực được Trưởng Ban Biên tập phân công ở chế độ chờ 

được phê duyệt chính thức đăng trên Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh. 

3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam chịu 

trách nhiệm quản lý kỹ thuật đảm bảo Website hoạt động an toàn, ổn định trên mạng 

Internet. Định kỳ, tổng hợp các tin, bài tham mưu Trưởng Ban Điều hành quyết định chế 

độ nhuận bút, thù lao theo quy chế này. 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN 

Điều 3. Chế độ thông tin và bảo mật: 

Thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung, bản quyền của 

thông tin đăng tải; thực hiện nghiêm các quy định về chế độ bảo mật của Cổng thông tin 

khởi nghiệp tỉnh. 

http://www.khoinghiep.quangnam.gov.vn/
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Điều 4. Nội dung thông tin 

1. Các nội dung thông tin cung cấp trên Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh phải đảm 

bảo tính thời sự, chính xác, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp mục đích. Thành viên hoặc 

Cộng Tác viên khi có nội dung thông tin gởi Trưởng Ban biên tập thì chịu trách nhiệm 

toàn bộ nội dung thông tin cung cấp. 

Khuyến khích các nội dung thông tin liên quan đến nghiên cứu đề xuất cơ chế, 

giải pháp, trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 

và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo thành công. 

2. Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh đăng tải toàn bộ quy hoạch, cơ chế, chính sách 

thu hút, hỗ trợ đầu tư của tỉnh, trong đó tập trung lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, cơ khí, công nghiệp và công nghệ thông tin... 

3. Nghiêm cấm đăng tải các nội dung thông tin trái với đường lối, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục văn hóa Việt Nam và xâm phạm 

tổ chức, cá nhân. 

4. Thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm nghiên cứu, biên tập các nội dung 

thông tin với số lượng 2 nội dung/tuần. 

Điều 5. Thời gian duyệt đăng: 

Trưởng Ban Biên tập phê duyệt nội dung thông tin quy định tại Điều 4 Quy chế 

này, như sau: 

1. Đối với nội dung thông tin do thành viên Ban Biên tập là tác giả/ đồng tác giả, 

chậm nhất là 01 ngày (24 giờ), tính từ thời điểm nhận được nội dung thông tin ở chế độ 

chờ (kể cả ngày nghỉ). 

2. Đối với nội dung thông tin của Cộng Tác viên, chậm nhất là 02 ngày (48giờ), 

tính từ thời điểm nhận được nội dung thông tin (kể cả ngày nghỉ). 

Chương III 

CHI TRẢ THÙ LAO, NHUẬN BÚT 

Điều 6. Chế độ nhuận bút và thù lao 

1. Chế độ nhuận bút là khoản tiền chi trả cho tác giả/đồng tác giả hoặc chủ sở hữu 

nội dung thông tin khi nội dung thông tin được duyệt và được đăng trên Cổng thông tin 

khởi nghiệp tỉnh. 

2. Thù lao là khoản tiền chi trả cho người thực hiện các công việc quản lý liên quan 

đến hoạt động vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh  

Điều 7. Đối tượng hưởng nhuận bút và thù lao 

1. Đối tượng hưởng nhuận bút là tác giả/đồng tác giả hoặc chủ sở hữu nội dung 

thông tin được đăng trên Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh. 
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2. Đối tượng hưởng thù lao là các cá nhân thực hiện công tác quản lý, biên tập, biên 

tập lại nội dung thông tin được đăng và công tác gián tiếp liên quan đến hoạt động Cổng 

thông tin khởi nghiệp tỉnh  

Điều 8. Mức trả nhuận bút, thù lao 

Chế độ nhuận bút, thù lao đối với nội dung thông tin được đăng tải và quản lý Cổng 

thông tin khởi nghiệp tỉnh thực hiện theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, ngày 

20/3/2015 của UBND tỉnh về Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, 

phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, hệ số nhuận bút áp dụng theo mức từ 10% đến 30% khung nhuận bút 

quy định tại khoản 1, Điều 4 và nhuận bút khuyến khích sáng tạo theo Điều 5 của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, ngày 20/3/2015. 

Điều 9. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp 

tỉnh, Trưởng Ban điều hành - Trưởng Ban Biên tập lập dự toán Quỹ nhuận bút (bao gồm 

thù lao) gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định cấp cùng với dự toán đầu 

năm. 

Điều 10. Trưởng Ban điều hành - Trưởng Ban biên tập căn cứ Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 và Quy chế này để chi trả 

nhuận bút, thù lao đối với nội dung thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin khởi 

nghiệp tỉnh. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Trưởng Ban Biên tập, các thành viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm CNTT 

và Truyền thông Quảng Nam, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan căn 

cứ nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Ban Biên tập, các tổ chức, 

cá nhân liên quan báo cáo cho Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam hoặc Ban 

điều hành để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung./. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

Hồ Quang Bửu             
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