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QUYẾT ĐỊNH
về viêc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động 

của Báo điên tử Tin nhanh Viêt Nam

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Báo điện tử 
Tin nhanh Việt Nam,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động 
của Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và 
thay thế Quyết định số 1208/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 
Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Báo điện tử Tin nhanh 
Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định n ày ./.^ T

Nod nhận: Rộ TRƯỞNG
- Như Điều 3; "  '  “ '
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.
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ĐIỀU LỆ
Tổ chức và hoạt động của Báo điên tử  Tin nhanh Viêt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ỈÔÍĂ /QĐ-BKHCN ngày í$ /  7" /2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Báo VnExpress) ià 
đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng 
giúp Bộ trưởng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về khoa học và công 
nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Báo VnExpress là đơn vị sự nghiệp báo chí có thu, được áp dụng cơ chế 
tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

3. Báo VnExpress có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài 
khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động, giao dịch theo quy định 
của pháp luật.

Báo VnExpress có trụ sở chính đặt tại thành nhố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Báo VnExpress thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo 
chí; đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí do 
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, cụ thể:

a) Thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

b) Cập nhật thông tin về các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ;

c) Phát triển các hình thức thông tin đa dạng, phù họp với từng nhóm đối 
tượng độc giả, từng giai đoạn cụ thể; gia tăng tính tương tác nhằm bảo đảm tốc 
độ tăng trưởng độc giả bền vững.

2. Tổ chức sản xuất nội dung, chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách 
quan trong thông tin đăng tải theo quy định của pháp luật.



3 - Thưc hiện các hoạt động dịch vụ, quảng cáo, tư vấn, tổ chức sự kiện, hôi 
thảo, dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet thuộc phạm ví chức năng, nhiệm vụ 
được giao theo quy định của pháp luật.

4. Hợp tác với các cơ quan háo chí, các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài nhằm phát triển Báo VnExpress trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo 
quy định của pháp luật.

5. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và tài liệu 
của Báo VnExpress theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

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

Điều 3. Đối tượng phục vụ của Báo VnExpress

Người sử dụng Internet trong và ngoài nước, trong đó chú trọng đến nhóm 
độc giả thuộc nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chương II
TỎ CHỨC Bộ MÁY VÀ CHÉ Độ LÀM VIỆC

Điều 4. Lãnh đạo Báo VnExpress

1. Lãnh đạo Báo VnExpress gồm Tổng biên tập và không quá 03 Phó 
Tổng biên tập.

2. Tổng biên tập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, 
miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về toàn bộ tổ 
chức, hoạt động của Báo VnExpress.

3. Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập trong việc lãnh đạo công tác 
của Báo VnExpress; được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi được 
Tổng biên tập phân công và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập, trước pháp luật 
về những công việc được giao. Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập.

4. Trong trường hợp Tổng biên tập vắng mặt, một Phó Tổng biên tập 
được uỷ quyền thay mặt Tổng biên tập để điều hành và giải quyết công việc của 
Báo VnExpress.

Đỉều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Ban biên tập: gồm Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập và Thư ký 
tòa soạn.

2. Các ban chuyên môn: Ban Ngôi sao; Ban ỈOne; Ban số hóa; Ban Game 
thủ; Ban Thời sự; Ban Thế giới; Ban Giải trí; Ban Thể thao; Ban Đời sống; Ban



Thương mại; Ban Video; Ban Khoa học; Ban Ki “ứ ooanh; Ban xe; Ban Cộng 
đồng; Ban Du lịch và một số ban chuyên môn khác.

3. Tống biển tập được thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên các ban 
chuyên môn trực thuộc Báo VnExpress theo quy định của pháp luật và báo 
cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Tổng biên tập quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của các bộ phận trực 
thuộc Báo VnExpress và ban hành các quy định nội bộ đế thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của Báo VnExpress theo quy định của pháp luật.

5. Tổng biên tập bổ nhiệm, miễn nhiệm Thư ký tòa soạn, cấp trưởng, cấp 
phó các bộ phận trực thuộc Báo VnExpress theo quy định về phân cấp quản lý 
công chức, viên chức của Bộ và theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nhân lưc
9 .

1. Công chức, viên chức.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

3. Người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, cộng tác viên.

Điều 7. Chế đô làm viêc• •
1. Báo VnExpress được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, kết 

hợp với bàn bạc tập thể.

2. Thời gian làm việc theo đặc thù công việc, đảm bảo đúng quy định của 
Bộ luật lao động.

3. Báo VnExpress thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đcm 
vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy 
định khác do Bộ trưởng ban hành.

4. Báo VnExpress có trách nhiệm phối họp với các tổ chức, cá nhân có liên 
quan ngoài Bộ theo quy định của pháp luật khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

Chương III
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 8, Nguồn thu

1. Từ ngân sách nhà nước câp.

2. Từ hoạt động quảng cáo và các hoạt độĩig dịch vụ khác theo quy định 
của pháp luật.

3. Nguồn thu hợp pháp khác (nểu có).



Điều 9. Các khoản chi

1 . Chi cho các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khác được giao.

2. Chi lương, nhuận bút, công tác phí, đào tạo.

3. Chi phát triển cơ sở hạ tầng, thuê trụ sở, mua sắm, sửa chữa, đầu tư 
trang thiết bị.

d) Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 10. Quản lý tài chính, tàỉ sản

Tổng biên tập có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, 
tài sản của Báo VnExpress; trích lập, sử dụng các loại Quỹ và thực hiện chế độ 
tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hỉêu lưc thi hành • •
1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Tổng biên tập Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam phối họp với Vụ trưởng 
Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Tổng biên tập Báo điện tử Tin nhanh 
Việt Nam phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./

Chương IV
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

B ộ TRƯỞNG

Chu Ngọc Anh


