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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chửc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ Cấu tổ chức

của Tạp chí Văn hỏa nghệ thuật I w  TAM fôÌ'ÌHE ĩKũÌlÌ
[ bộ VÃ« HÓA, THE THAO VA Đỏ LÍCH .

Bộ TRƯỞNG Bộ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ ýưÊỊOT VẤN B F N  ỉ
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Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; i Ngày.xg'. tháng:ỷ Z  namáctôí

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa nghệ thuật và Vụ trưởng ể t y  , 

Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chửc năng
Tạp chí Yăn hóa nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận và
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hóa, nghệ thuật, gia đình.

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (sau đây gọi tắt là Tạp chí) có con dấu, tài 
khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và 

hàng năm của Tạp chí, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí, các ẩn phẩm khác theo 
giấy phép hoạt động và quy định pháp luật về báo chí.
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nghiệp văn hóa, nghệ thuật, gia đình.

4. Thông tin, tuyên truyền công tác nghiên cứu lý luận, học thuật, thực 
tiễn của ngành, của đất nước và thế giới.

5. Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội và phổ biến kiến thức văn hóa, 
nghệ thuật, gia đình; thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân theo quy 
định của pháp luật.



6. Nghiên cứu, giới thiệu, biên soạn, dịch thuật, xuất bản các công trình 
nghiên cứu, sưu tầm, sưu tập lý luận, phê bình học thuật về văn hóa, nghệ thuật, 
gia đình của Việt Nam và nước ngoài theo quy định, của pháp luật.

7. Thực hiện hoạt động họp tác quốc tế phù hợp điều kiện của Tạp chí, 
theo quy định của pháp luật.

8. Tố chức hoạt động dịch vụ và các hoạt động xã hội khác phù hợp chức 
năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

9. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình cải cách 
hành chính của Bộ.

10. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý 
tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ, chinh sách đối với công chức, viên 
chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Tạp chí theo quy định của 
pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ; tổ chức, tham gia đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao 
động của Tạp chí. Bảo vệ, giữ gin bí mật an ninh quốc gia trong phạm vi trách 
nhiệm được giao.
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11. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, tài sản của Tạp 
chí và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chửc

1. Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.

2. Các ban, phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Ban Biên tập.

b) Ban Trị sự.

c) Tạp chí Điện tử.

d) Phòng Quảng cáo, phát hành.

3. Các tổ chức trực thuộc:

a) Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nằng.

Tổng Biên tập Tạp chi có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ 
của các phòng, ban, tố chức trực thuộc; bố trí, sắp xếp viên chức, người lao 
động theo cơ cấu chức danh, tiêu chuấn nghiệp vụ cho các phòng, ban, tố chức 
trực thuộc; xây dựng, ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Tạp chí.
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Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 1407/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trựởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ 

Kế hoạch, Tài chính, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Thủ trưởng 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ưong;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đảng ủy Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, Hồ sơ nọi vụ, HMT 100.
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