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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa

B ộ  TRƯỞNG B ộ  VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

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 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Văn hóa và Vụ trưởng Vụ Tổ 
cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Báo Văn hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, có chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng về công tác 
quản lý và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, gia đình, thể dục, 
thể thao và du lịch.

Báo Văn hóa là đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi tắt là Báo), có tư 
cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; 
trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, 
hàng năm của Báo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Báo Văn hóa và các ấn phẩm 
theo quy đinh của giấy phép hoạt động báo chí, các văn bản pháp luật có liên 
quan và chỉ đạo của Bộ trưởng.

3. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối văn hóa, nghệ thuật, gia 
đình, thể dục, thể thao và du lịch của Đảng; phản ánh kịp thời chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng về quản lý và phát triển sự 
nghiệp văn hóa, nghệ thuật, gia đình, thể dục, thê thao và du lịch.

4. Thông tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và hoạt động văn hóa, thể 
thao, du lịch và gia đình ở trong nước và nước ngoài, các hoạt động vê họp



tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, gia đình, thể dục, thể thao và 
du lịch.

5. Phản ánh và hướng dư luận xã hội, phổ biến kiến thức về lĩnh vực văn 
hóa, nghệ thuật, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, là diễn đàn của nhân 
dân ừong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

6. Tuyên truyền, giới thiệu các nhân tố mới, người tốt, việc tốt; đấu tranh 
phòng chống tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp luật về văn hóa, nghệ 
thuật, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các hiện tượng tiêu cực xã hội 
khác.

7. Thực hiện quan hệ họp tác, trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân 
ở trong nước và nước ngoài theo kế hoạch của Bộ và quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chưcmg trình, kế 
hoạch của Bộ.

9. Tổ chức hoạt động dịch vụ và các hoạt động văn hóa xã hội khác theo 
quy định của pháp luật.

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, hồ sb tài liệu và thực hiện các chế độ, chính sách 
đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Báo theo quy định của 
pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng.

11. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy 
định của pháp luật.

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

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Báo:
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2. Các ban chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Ban Văn hóa, Văn nghệ và Gia đình;

b) Ban Thể thao, Du lịch;

c) Ban Kinh tế - Xã hội;

d) Ban Thư ký;

đ) Ban Báo Văn hóa điện tử;

e) Ban Quốc tế;

g) Ban Bạn đọc;

h) Ban Trị sự.
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3. Tổ chức trực thuộc:

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

b) Văn phòng thường trú khu vực Trung Trung Bộ (trụ sở tại thành phố 
Đà Nang);

c) Văn phòng thường trú khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (trụ sở 
tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa);

d) Văn phòng thường trú khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (trụ sở tại 
thành phố cần  Thơ).

Các Văn phòng thường trú và Văn phòng đại diện có con dấu và tài 
khoản riêng.

Tổng Biên tập Báo Văn hóa có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn của các ban, tổ chức trực thuộc; bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động 
theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các ban, tổ chức trực thuộc; 
xâỳ dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Văn hóa.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 483/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạr

Kế hoạch, Tai cmnn, long m en tạp tí ao van noa, m u  trương cac cơ qi 
tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này

cơ câu tô chức của Báo Văn hóa.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trường và các Thứ trưcvng;
- Ban Tuyên giáo Trung ưong;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện từ Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, Hồ sơ nội vụ, HMT 35.

B ộ  TRƯỞNG
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