
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /QĐ-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động, phối hợp giữa Ban biên tập và các đơn vị  

thực hiện xây dựng Bản tin nông nghiệp & nông thôn Lạng Sơn 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN   

 

 Căn cứ Quyết định số: 19/2020/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SNN, ngày 15/01/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT Về việc Thành lập Ban biên tập Bản tin Nông nghiệp & Nông thôn Lạng 

Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng ban biên tập Bản tin nông nghiệp & nông thôn Lạng 

Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động giữa Ban 

biên tập và cộng tác viên các đơn vị, Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, 

phòng kinh tế thành phố; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện và Thành phố 

thực hiện công tác xây dựng Bản tin nông nghiệp và nông thôn Lạng Sơn 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông 

nghiệp và PTNT các huyện và phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp các huyện và thành phố; Tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng tác viên 

Bản tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Điều 3; 

- BBT bản tin NN&NT Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ  

Hoạt động, phối hợp giữa các Ban biên tập với các đơn vị  

thực hiện xây dựng Bản tin nông nghiệp & nông thôn Lạng Sơn  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SNN  ngày       tháng 02 năm 2021                   

của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn). 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

 Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối 

hợp giữa Ban biên tập, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn với 

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện và Phòng Kinh tế Thành phố; Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp các huyện và Thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan thực hiện công tác biên tập Bản tin nông nghiệp & nông thôn bao gồm: 

thông tin tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước; các giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thông tin về các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật trong nông nghiệp; cung cấp những kiến thức, bài học kinh nghiệm về 

quản lý trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; cung cấp thông tin về giá cả thị trường 

và sản lượng sản phẩm nông sản để quảng bá, xúc tiến thương mại; những cách 

làm hay, điển hình tiên tiến của các tập thể, hộ nông dân trong hoạt động sản xuất; 

phương thức tổ chức hoạt động của các địa phương, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu 

quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp 

phần xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. 

 Điều 2. Mục tiêu chung 

 Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giải 

pháp chỉ đạo điều hành của Tỉnh, của Ngành về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 

nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ góp phần xây dựng, phát triển 

nông nghiệp theo chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

 1. Mọi hoạt động đảm bảo theo các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 

thông tin và truyền thông, theo Luật Báo chí số 103/2016/QH13 đã được Quốc hội 

khóa 13 ban hành ngày 05/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, 
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Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 

20/11/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. 

 2. Nội dung thông tin (tin, bài, hình ảnh, tài liệu) do các cộng tác viên của 

các đơn vị, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố; 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện và Thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan và thành viên Ban Biên tập cung cấp để đăng trên Bản tin cần 

phải đảm bảo tính chính xác, có nguồn gốc rõ ràng, không sao chép hay sử dụng 

tin, bài viết của người khác. Các cộng tác viên, thành viên Ban Biên tập phải chịu 

trách nhiệm toàn bộ nội dung thông tin do mình cung cấp. 

 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Ban biên tập 

- Xây dựng Bản tin “Nông nghiệp & Nông thôn Lạng Sơn” theo chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển 

của Tỉnh và ngành Nông nghiệp và PTNT. 

- Lựa chọn chủ đề chính cho các số Bản tin phát hành theo hàng quý, cập 

nhật các thông tin sự kiện, chủ trương quan trọng trong quý cần truyền tải của 

ngành, của địa phương. 

- Tiếp nhận, xử lý thông tin (tin, bài, tranh ảnh) biên tập xây dựng ma-két để 

duyệt, in ấn và phát hành Bản tin. 

2. Các đơn vị, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành 

phố; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện và Thành phố; các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

Xét duyệt, đôn đốc các Cộng tác viên của đơn vị tham gia viết bài, tin, ảnh 

về hoạt động của địa phương: 

- Những kết quả chỉ đạo sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp. 

- Kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới. 

- Mô hình sản xuất hợp tác, liên kết tiêu thụ nông sản có hiệu quả. 

- Về những cách làm hay; gương nông dân sản xuất giỏi; kinh nghiệm chỉ 

đạo điều hành của tổ hợp tác và hợp tác xã.v.v... 
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- Thông tin về nông sản hàng hóa ở địa phương (sản lượng, quy cách, chất 

lượng, giá cả) để quảng bá tiêu thụ sản phẩm ... 

Điều 5. Quy trình kiểm duyệt và xử lý tin, bài 

- Bước 1: Ban Biên tập Sở tiếp nhận thông tin (tin, bài, hình ảnh, tài liệu) từ 

các cộng tác viên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua hộp thư 

điện tử của Ban Biên tập tại địa chỉ: bantinnongnghieplangson@gmail.com,  qua 

Hệ thống quản lý văn bản (i-Office) hoặc qua đường bưu điện. Thư ký Ban biên 

tập tiến hành biên tập, kiểm duyệt trước khi chuyển tin, bài, hình ảnh, tài liệu cho 

Trưởng ban phê duyệt.  

- Bước 2: Trưởng ban họp Ban biên tập xem xét, duyệt tin, bài, hình ảnh, tài 

liệu. Thư ký Ban Biên tập tổng hợp, chuyển thiết kế cho đơn vị thiết Maket bản tin.  

- Bước 3: Thư ký Ban Biên tập kiểm tra tin, bài, hình ảnh, tài liệu đã được 

thiết kế trên maket Bản tin đã được duyệt, đồng thời chuyển Trưởng ban và các 

thành viên BBT kiểm tra. Trường hợp có tin, bài, hình ảnh, tài liệu không đúng thư 

ký Ban biên tập tổng hợp, yêu cầu đơn vị thiết kế cập nhật lại nội dung đã được 

duyệt.  

- Bước 4: Thực hiện xuất bản, in bản tin và chuyển phát, gửi bản tin theo kế 

hoạch, báo cáo Trưởng ban sau khi hoàn thành. Thông báo cho các Cộng tác viên 

về các bài được duyệt và đăng tải trên bản tin. 

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp công tác giữa Ban Biên tập với các đơn 

vị, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện và Thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

 1. Ban Biên tập có trách nhiệm tổng hợp, biên tập các nội dung chính xác, 

kịp thời những thông tin do các cộng tác viên của các đơn, phòng chuyên môn các 

huyện và thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp. 

 2. Các đơn vị, phòng chuyên môn các huyện và thành phố; các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời 

cho Ban Biên tập những nội dung thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị, 

phòng chuyên môn địa phương quản lý theo Điều 4 của Quy chế này. 

 Điều 7. Chế độ hội họp, báo cáo, gửi bài 

 1. Ban Biên tập họp xem xét các nội dung bản tin Quý/lần (ngày 10, tháng 

thứ ba của Quý). Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Biên tập triệu tập họp đột 

xuất. Định kỳ hàng năm, Ban Biên tập có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở và các 

cơ quan quản lý nhà nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Biên tập, tình 
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hình xuất bản bản tin nông nghiệp và nông thôn; đề xuất các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động ban biên tập và các cộng tác viên. 

 2. Cộng tác viên: Hàng quý gửi bài, tin bài kèm ảnh (ít nhất từ 02 bài, tin bài 

trở lên) cuả đơn vị, địa phương. Gửi Ban biên tập vào ngày 05, tháng thứ ba của 

hàng quý. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 Điều 8. Kinh phí hoạt động 

 1. Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập được chi theo quy định hiện hành. 

Hàng năm, Ban Biên tập có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động gửi Sở 

Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 2. Kính phí chi trả nhuận bút, thù lao cho các cộng tác viên, ban biên tập 

thực hiện theo chế độ hiện hành. 

 Điều 9. Trách nhiệm thi hành 

 1. Các thành viên Ban Biên tập, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên 

quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc không còn 

phù hợp thì Ban Biên tập tổng hợp, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Quy chế cho phù 

hợp thực tế hoạt động của Bản tin./. 
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