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QƯYÉT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tố chức của Tạp chí M ôi trường

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG cục M ÔI TRƯ Ờ NG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 5 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tố 
chức của Tông cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-BTNM T ngày 26 tháng 4 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và M ôi trường quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường trực 
thuộc Tổng cục Môi trường;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí in số 1347/GP-BTTTT ngày 23 
tháng 8 năm 201 lcủa  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy 
phép hoạt động báo chí đối với Tạp chí Môi trường;

Căn cứ Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử  tổng hợp trên internet 
số 64/GP-TTĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Công văn gia hạn giấy phép thiết 
lập trang thông tin điện tử tổng họp trên internet số 606/PTTH& TTĐT ngày 03 
tháng 5 năm 2018 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện 
tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường và 
Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Môi trường là cơ quan ngôn luận của Tống cục Môi trường 
(sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng của cơ quan báo chí chuyên ngành 
giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (sau-đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) 
tố chức thực hiện nhiệm  vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh
vực môi trường, đa dạng sinh học trong khuôn khố chức năng nhiệm vụ của 
Tông cục.



2. Tạp chí M ôi trường là tố chức đặt tại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu 
môi trường, hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được m ở tài khoản theo 
quy định của pháp luật.

3. Tạp chí M ôi trường có trụ sở chính tại Hà Nội; có phóng viên thường 
trú tại khu vực m iền Trung và khu vực m iền Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng nội dung nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường 
lối chính sách của Đảng, pháp luật của N hà nước về bảo vệ môi trường và đa 
dạng sinh học; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đối kinh nghiệm về công tác quản lý, 
giới thiệu thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp công nghệ, mô 
hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng 
sinh học; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm  của cộng đồng 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học thông qua hoạt động báo 
chí.

2. Biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Môi trường (bản in và điện tử), 
tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, các quy định trong các Giấy phép xuất 
bản do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3. Tổ chức sản xuất và xuất bản các sản phẩm  truyền thông đa phương 
tiện về lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.

4. Tố chức các hoạt động chuyên m ôn, nghiệp vụ điều tra, khảo sát thực 
tế, phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề môi trường thông qua hoạt động 
báo chí được xã hội quan tâm.

5. Liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, tô chức 
pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết đế sản 
xuất nội dung báo chí thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh 
học theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí M ôi trường và quy định của pháp 
luật.

6. Tố chức, xây dựng mạng lưới cộng tác viên; xây dựng các chế độ chính 
sách về nhuận bút và thù lao cho các thành viên Hội đồng biên tập, cộng tác 
viên, thông tin viên theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia, phối hợp tố chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn 
bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, nghiệp vụ báo chí 
theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức giao dịch ký kết các họp đồng kinh tế về lĩnh vực chế bản, in 
ấn, phát hành, quảng cáo và dịch vụ truyền thông; tiếp nhận, biên tập, xuất bản 
các nội dung quảng cáo và các dịch vụ truyền thông theo quy định của pháp luật.



9. Tham gia, phối họp tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề 
tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động họp tác quốc tế trong 
lĩnh vực thông tin, báo chí và truyền thông môi trường và đa dạnq sinh học theo 
sự phân công của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường.

10. Tố chức các hoạt động vận động tài trợ, hỗ trợ  từ  các tố chức, cá nhân 
trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng và tài sản thuộc Tạp chí theo 
quy định.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm  vụ 
được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Thông tin và 
Dữ liệu môi trưòng giao.

Điều 3. Co' cấu tổ chức

1. Tạp chí Môi trường có Tống biên tập và không quá 02 Phó Tống biên
tập.

2. Tống biên tập Tạp chí M ôi trường chịu trách nhiệm  trước Tống cục 
trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; ban hành quy chế làm 
việc và điều hành hoạt động của Tạp chí Môi trường.

3. Phó Tống biên tập Tạp chí Môi trường chịu trách nhiệm trước Tống 
biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Tống biên tập phân công.

4. Tạp chí M ôi trường có Hội đồng biên tập có trách nhiệm tư vấn giúp *1 
Tổng biên tập về định hưóng nội dung khoa học, đảm bảo chất lượng chuyên 
môn của Tạp chí. Tổ chức, quy chế hoạt động và thành viên Hội đồng biên tập Tạp lỷ  
chí Môi trường do Tống cục trưỏng Tống cục Môi trường quyết định phê duyệt.

Điều 4. Hiêu lưc và trách nhiêm thi hành • • •
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Tổng cục; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Giám đốc 
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường; Tống biên tập Tạp chí M ôi trường;
Thủ trưởng các đon vị trực thuộc Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Trung tâm 
Thông tin và Dữ liệu môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 4;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (đế báo cáo);
- Thứ trường Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đảng ủy Tổng cục;
- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB. CT(50ư7p»


