
Sổ: -  /QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày '■ thảng năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin 
cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HOC VÀ CỒNG NGHỆ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà 
nước;

Căn cứ Nghị đinh số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của 
Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 
trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 
mạng;

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin;

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;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức quản lý, 
cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 
Quyết định số 2973/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì 
hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 
3483/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho cổng thông tin 
điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.



Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị 
trực thuộc Bộ, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



QUY CHẾ
Tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử

Bộ Khoa học và Công nghệ
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-BKHCN ngàyãĩ tháng Almăm 2018

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho cổng 

thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có địa chỉ truy cập 
trên mạng Internet là https://www.most.gov.vn (sau đây gọi là Portal MOST).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với tất cả đơn vị, cá nhân trực thuộc Bộ 

KH&CN; các tổ chức, cá nhân ngoài Bộ KH&CN tham gia cung cấp thông tin 
cho Portal MOST (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).

Điều 3. Mục đích, yêu cầu
1. Quy chế này nhằm tăng cường tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của 

Portal MOST; phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của Portal MOST với tư 
cách là Cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ KH&CN trong việc tuyên 
truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ về lĩnh vực 
KH&CN, cung cấp thông tin về các hoạt động KH&CN nói chung và hoạt động 
của Bộ KH&CN nói riêng trên mạng Internet.

2. Portal MOST phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Luật 
Báo chí năm 2016; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng 
dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 
13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 
trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan 
Nhà nước; và các văn bản khác có liên quan.

https://www.most.gov.vn


Chương II
THÔNG TIN TRÊN PORTAL MOST

Điều 4. Nguyên tắc thông tin
1. Thông tin đăng tải trên Portal MOST phải đúng với quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp 
thời công tác quản lý của Bộ KH&CN và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ 
chức, cá nhân.

2. Các tổ chức, cá nhân gửi thông tin cho Portal MOST có trách nhiệm 
đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin do mình cung cấp, nghiêm 
chỉnh chấp hành các quy định hiện hành về quyền tác giả. Đối với thông tin 
được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác thì phải ghi rõ tên tác giả, nguồn 
cung cấp và ngày thông tin trích dẫn đã được đăng tải.

Điều 5. Phạm vi và nội dung thông tin
Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải trên Portal MOST phải tuân thủ 

theo: Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 18 Nghị định số 43/2011/NĐ- 
CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch 
vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của 
cơ quan nhà nước; Điều 19 của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Các thông tin chính bao gồm:
1. Giới thiệu Bộ KH&CN với các mục tin về: chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn; lãnh đạo Bộ; lịch sử quá trình phát triển; sơ đồ tổ chức bộ máy; giới 
thiệu và tạo đường liên kết với các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 
điện tử chính thức của Đảng, Chính phủ, các Sở KH&CN, một số Bộ, ngành, địa 
phương và các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

2. Văn bản về KH&CN bao gồm các văn bản, tài liệu phải được công khai 
trên cổng/trang thông tin điện tử tại Phụ lục I của Quy chế cung cấp thông tin 
của Bộ KH&CN (ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BKHCN ngày 
20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN).

3. Giới thiệu Chiến lược phát triển KH&CN; chương trình KH&CN các 
cấp; chương trinh công tác và chương trình hành động của Bộ KH&CN; thông 
tin liên quan tới hoạt động cải cách hành chính và quản lý KH&CN; thông tin về 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN.

4. Thông tin liên quan tới các thành tựu KH&CN nổi bật; hoạt động 
KH&CN của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước; các bài viết nghiên 
cứu chuyên sâu về lĩnh vực KH&CN; báo cáo tổng két các chương trình



KH&CN các cấp, chương trình công tác, chương trình hành động của Bộ 
KH&CN; các báo cáo tổng hợp theo tháng, quý; báo cáo tổng kết công tác 06 
tháng, năm của Bộ KH&CN.

5. Tin tức và sự kiện liên quan tới các hoạt động chính, nổi bật của Bộ 
KH&CN; quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề 
quan trọng, đột xuất trong hoạt động KH&CN được dư luận xã hội quan tâm; 
các lĩnh vực công tác khác của Bộ KH&CN mà Lãnh đạo Bộ xét thấy cần tuyên 
truyền, thông báo.

6. Giới thiệu và cung cấp một số thông tin dịch vụ công trực tuyến, các 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ KH&CN.

7. Danh mục thông tin phải được công khai, thông tin về đầu mối cung 
cấp thông tin cho công dân, địa chỉ tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin qua 
mạng điên tử và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về 
tiếp cận thông tin; các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin; các hướng 
dẫn, tài liệu để hỗ trợ người yêu cầu cung cấp thông tin; địa chỉ truy cập để tải 
thông tin (nếu có).

8. Các chuyên mục, chuyên trang và nội dung thông tin khác theo chủ 
trương và kế hoạch tuyên truyền do Lãnh đạo Bộ yêu cầu đăng tải trên Portal 
MOST.

Điều 6. Định dạng và gửi thông tin
1. Các thông tin dưới dạng văn bản, bảng tính, trình diễn, hình ảnh, phim 

ảnh, âm thanh,... được định dạng theo quy định tại Thông tư số 39/2017/TT- 
BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 
ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong 
cơ quan nhà nước.

2. Các tổ chức, cá nhân gửi thông tin cho Portal MOST dưới dạng văn bản 
giấy hoặc văn bản điện tử tới Ban Biên tập cổng Thông tin điện tử của Bộ - 
Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội; 
email: bbt@most.gov.vn.

3. Các tổ chức, cá nhân gửi thông tin cho Portal MOST phải có tối thiểu 
thông tin về: họ tên người gửi; chức danh (nếu có); đơn vị công tác (nếu có); địa 
chỉ liên lạc; thư điện tử; số điện thoại cá nhân.

Điều 7. Lưu trữ thông tin
Thông tin trên Portal MOST được lưu trữ theo quy định sau:

mailto:bbt@most.gov.vn


1. Các thông tin giới thiệu về Bộ; văn bản về KH&CN còn hiệu lực; thông 
tin về dịch vụ công trực tuyến; thông tin giao dịch của Bộ KH&CN: cập nhật 
mới khi có sự thay đổi.

2. Đối với các thông tin khác: theo quy định của nhà nước về lưu trữ.

Chương III
QUY TRÌNH CUNG CẤP VÀ x ử  LÝ THÔNG TIN

Điều 8. Quy trình cung cấp và xử lý thông tin về tin tức - sự kiện
1. Thẩm quyền, trách nhiệm cung cấp tin, bài
a) Đối với các sự kiện do Lãnh đạo Bộ chủ trì hoặc tham dự:
- Sự kiện có Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN 

(sau đây gọi là Trung tâm Truyền thông) tham dự: Trung tâm Truyền thông chịu 
trách nhiệm chuẩn bị tin, bài và gửi tới Ban Biên tập Portal MOST.

- Sự kiện không có Trung tâm Truyền thông tham dự nhưng có một trong 
các đơn vị báo chí của Bộ tham dự thì đơn vị đó chịu trách nhiệm chuẩn bị tin, 
bài và gửi tới Ban Biên tập Portal MOST; trường hợp có từ hai đơn vị báo chí 
của Bộ trở lên cùng tham dự thì trách nhiệm chuẩn bị tin, bài cung cấp cho 
Portal MOST được phân công theo thứ tự như sau: Báo Khoa học và Phát triển; 
Tạp chí KH&CN Việt Nam.

- Sự kiện không có Trung tâm Truyền thông và cơ quan báo chí của Bộ 
tham dự: Đơn vị chủ trì tổ chức hoặc tham gia sự kiện chịu trách nhiệm chuẩn bị 
tin, bài và gửi tới Ban Biên tập Portal MOST.

b) Đối với các sự kiện do thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ trì: Thủ 
trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị tin, bài và gửi tới Ban Biên tập 
Portal MOST.

c) Đối với các sự kiện khác có nội dung liên quan đến chức năng quản lý 
của Bộ hoặc liên quan đến vấn đề KH&CN quan trọng của đất nước, được xã 
hội quan tâm: Ban Biên tập Portal MOST chịu trách nhiệm tìm kiếm, xử lý và 
đăng tải trên Portal MOST.

2. Thời gian cung cấp tin, bài
a) Sự kiện được tổ chức ở Hà Nội:
- Đối với sự kiện tổ chức trong 01 buổi: Các đơn vị gửi tin, bài cho Ban 

Biên tập Portal MOST không quá 12 giờ sau khi sự kiện kết thúc.



- Đối với sự kiện tổ chức thành chuỗi các hoạt động và thời gian tổ chức 
từ 01 ngày trở lên: Các đơn vị gửi tin, bài cho Ban Biên tập Portal MOST không 
quá 12 giờ sau Lễ khai mạc; các tin, bài tiếp theo thực hiện theo kế hoạch truyền 
thông riêng của sự kiện và 12 giờ sau Lễ bế mạc (nếu có).

b) Sự kiện được tổ chức ở ngoài Hà Nội: Các đơn vị gửi tin, bài cho Ban 
Biên tập Portal MOST không quá 24 giờ sau khi kết thúc việc tham gia sự kiện 
của Bộ.

3. Thời gian biên tập, đăng tải tin, bài
a) Đối với sự kiện nổi bật nằm trong kế hoạch truyền thông của Bộ 

KH&CN, Ban Biên tập Portal MOST có trách nhiệm biên tập và đăng tải tin, bài 
trong vòng 06 giờ kể từ khi nhận được tin, bài do các đơn vị cung cấp.

b) Đối với các sự kiện khác, Ban Biên tập Portal MOST có trách nhiệm 
biên tập và đăng tải tin, bài trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được tin, bài do các 
đơn vị cung cấp.

4. Trường hợp thông tin đặc biệt cần xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ, việc gửi 
và đăng tải thông tin sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 
Bộ.

Điều 9. Quy trình tiếp nhận và trả lời câu hỏi gửi tới Bộ KH&CN qua 
Portal MOST và Ban Biên tập Portal MOST

1. Ban Biên tập Portal MOST có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại câu hỏi 
và chuyển đến các đơn vị liên quan trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhận câu hỏi của tổ chức, cá nhân gửi tới Bộ KH&CN qua Portal MOST hoặc 
điện thoại, hộp thư điện tử của Ban Biên tập Portal MOST.

2. Chậm nhất 12 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi từ Ban Biên 
tập Portal MOST, đơn vị tiếp nhận câu hỏi có trách nhiệm trực tiếp trả lời kết 
quả hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để trả lời kết quả thông qua hộp thư 
điện tử hoặc văn bản.

Trường hợp hết thời hạn này, đơn vị tiếp nhận câu hỏi chưa có câu trả lời 
thì phải thông báo tới tổ chức, cá nhân về quá trình xử lý bằng một trong các 
hình thức sau: trả lời trực tiếp, điện thoại, tin nhắn, hộp thư điện tử, văn bản.

3. Ban Biên tập Portal MOST có trách nhiệm đăng tải câu trả lời trong 
mục hỏi - đáp trên Portal MOST trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp 
nhận câu trả lời và đề nghị đăng tải trên Portal MOST của đơn vị.

4. Trường hợp câu hỏi không liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động 
của đơn vị thì phải thông báo ngay cho Ban Biên tập Portal MOST.



Điều 10. Quy trình cung cấp, xử lý thông tin về văn bản KH&CN và 
thông tin khác

1. Các văn bản về KH&CN, bao gồm các văn bản, tài liệu thuộc thẩm 
quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ KH&CN có hình thức công khai trên 
cổng/trang thông tin điện tử quy định tại Phụ lục I Quy chế cung cấp thông tin 
của Bộ KH&CN (ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BKHCN ngày 
20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN), phải bổ sung cụm từ “Cổng TTĐT của 
Bộ” tại mục “Nơi nhận

2. Đối với các văn bản về KH&CN quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ dự 
thảo văn bản: Tổ chức, cá nhân gửi thông tin cho Portal MOST có trách nhiệm 
gửi đồng thời bản mềm định dạng “.p d f’ và “.doc/.docx” để đăng tải trên Portal 
MOST.

3. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ KH&CN chủ trì 
soạn thảo: Tổ chức, cá nhân gửi thông tin cho Portal MOST để đăng tải cần ghi 
rõ thời gian bắt đầu và kết thúc xin ý kiến, địa chỉ nhận ý kiến góp ý.

4. Ban Biên tập Portal MOST tiếp nhận, xử lý và đăng tải trong vòng 12 
giờ kể từ khi nhận được văn bản về KH&CN và thông tin khác do tổ chức, cá 
nhân cung cấp.

5. Thời hạn cung cấp và xử lý thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 
17 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định 
về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 
tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Điều 11. Các thông tin bị từ chối đăng tải
Thông tin thuộc một trong các trường họp sau đây bị từ chối đăng tải trên 

Portal MOST:
1. Thông tin có nội dung không phù họp với chủ trương, đường lối, chính 

sách về KH&CN của Đảng, Chính phủ và của Bộ KH&CN.
2. Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quy định hiện hành của Nhà 

nước hoặc không phải là lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN.
3. Thông tin có nội dung thuộc bí mật Nhà nước.
4. Thông tin không đúng sự thật.
5. Thông tin trùng lặp nội dung đã được đăng tải trên Portal MOST.
6. Thông tin không bảo đảm chất lượng, đã được Ban Biên tập Portal 

MOST đề nghị tác giả cung cấp thông tin xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nhưng 
không được chấp nhận.



7. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật không được đăng tải 
trên trang/ cổng thông tin điện tử hoặc thông tin vào thời điểm không thích hợp.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN CHO PORTAL MOST 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC B ộ

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin
1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm:
a) Đe nghị bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử các nội dung sau: Thông 

tin thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình đăng tải trên Portal MOST; Thông 
tin về đại diện Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác tuyên truyền và Cán bộ đầu 
mối cung cấp thông tin của đơn vị cho Portal MOST (họ và tên, số điện thoại, 
địa chỉ email). Khi có sự thay đổi về các thông tin trên, đơn vị cần thông báo 
ngay tới Ban Biên tập Portal MOST - Trung tâm Công nghệ thông tin.

b) Chỉ đạo cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ thông tin cho Portal 
MOST theo quy định tại Quy chế này, đảm bảo trung bình ít nhất 02 tin, bài, văn 
bản/ tháng và chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin cung cấp cho Portal 
MOST.

c) Chỉ đạo rà soát và cung cấp thông tin liên quan đến chuyên trang, 
chuyên mục, các thông tin theo trách nhiệm cung cấp của đơn vị trên Portal 
MOST.

2. Cán bộ đầu mối cung cấp thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ có trách 
nhiệm:

a) Chủ động thu thập thông tin thuộc trách nhiệm của đơn vị; báo cáo lãnh 
đạo phụ trách công tác tuyên truyền của đơn vị trước khi gửi thông tin để đăng 
tải trên Portal MOST theo quy định.

b) Chủ động rà soát thông tin liên quan đến đơn vị (lãnh đạo đơn vị, chức 
năng nhiệm vụ, văn bản về KH&CN thuộc phạm vi quản lý của đơn vị,...) trên 
Portal MOST, kịp thời thông báo cho Ban Biên tập Portal MOST khi có thay 
đổi.

c) Phối hợp với Ban Biên tập Portal MOST trong việc kiểm tra, xác thực 
thông tin liên quan đến tin, bài, văn bản trong phạm vi lĩnh vực quản lý của đơn
vị.



d) Tổng hợp, kịp thời báo cáo thủ trưởng đơn vị các vấn đề của tổ chức, 
cá nhân gửi câu hỏi; thực hiện xử lý câu hỏi của tổ chức, cá nhân theo quy định 
của Điều 9 Quy chế này.

Điều 13. Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin
1. Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy chế này trong phạm vi 

Bộ KH&CN.
2. Báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh 

đạo Bộ về tình hình cung cấp thông tin cho Portal MOST của các đơn vị trực 
thuộc Bộ KH&CN.

Điều 14. Nội dung thông tin các đơn vị trực thuộc Bộ cung cấp cho 
Portal MOST

Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Portal 
MOST về các vấn đề:

1. Vu Khoa hoc Xã hôi, Nhăn văn và Tư nhiên
- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các Bộ, 

ngành thuộc lĩnh vực phân công quản lý.
- Kết quả nổi bật của các đề tài, dự án KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học 

xã hội và tự nhiên, khoa học - công nghệ về biển, tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật
- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của cac bộ, 

ngành thuộc lĩnh vực phân công quản lý.
- Hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực 

được phân công.
- Kết quả nổi bật của các nhiệm vụ, sản phẩm KH&CN phục vụ phát triển 

nong nghiệp, công nghiệp và y dược.

3. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ
- Hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao 

công nghệ.
- Các quy định, văn bản hướng dẫn về đánh giá, thẩm định, giám định 

công nghệ và chuyển giao công nghệ.
- Kết quả nổi bật trong hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công 

nghệ và chuyển giao công nghệ.



4. Vụ Công nghệ cao
- Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, 

bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ tự động hóa, công 
nghê vật liệu mới, công nghệ vũ trụ, công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an 
ninh và các lĩnh vực cồng nghệ cao khác được Bộ trưởng giao.

- Thông tin về các đầu mối kế hoạch KH&CN do đơn vị được giao theo 
dõi, quản lý.

- Thông tin các chương trình thuộc Chương trình quốc gia phát triển công 
nghệ cao.

5. Vụ Ke hoạch - Tài chính
- Hoạt động quản lý liên quan đến công tác kế hoạch - tài chính trong lĩnh 

vực KH&CN.
- Các quy định, văn bản hướng dẫn về kế hoạch - tài chính đối với hoạt 

động KH&CN được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì soạn thảo.
- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước hàng năm.
- Công tác tài chính - kế toán của Bộ KH&CN.
6. Vụ Pháp chế
- Công tác xây dựng pháp luật.
- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp 

điển hệ thống quy phạm pháp luật.
- Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Công tác bồi thường của Nhà nước.
- Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế.
- Thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế.
- Hợp tác với nước ngoài về pháp luật.
- Danh sách giám định viên tư pháp theo vụ việc của Bộ KH&CN.
7. Vu Tổ chức cán bô• •

- Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ 
KH&CN và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ 
ngành KH&CN.



- Chương trình, kể hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ.
- Tình hình thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.
8. Vụ Hợp tác quốc tế
- Những hoạt động, kết quả nổi bật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

KH&CN với các tổ chức quốc tế, quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Các văn bản, quy định hướng dẫn liên quan đến hoạt động đối ngoại.
- Các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo 

Nghị định thư, Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về 
KH&CN đến năm 2020, Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước 
ngoài đến năm 2020.

9. Vụ Thi đua - Khen thưởng
- Những hoạt động chung về công tác thi đua, khen thưởng.
- Các kết quả về công tác thi đua, khen thưởng.
10. Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương
- Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ KH&CN đối với các địa phương.
- Các hoạt động KH&CN nổi bật của các địa phương.
- Các kết quả nghiên cứu triển khai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương.
11. Văn phòng Bộ
- Quyết định ban hành: Quy chế làm việc của Bộ KH&CN; Quy chế quản 

lý trụ sở Bộ KH&CN; Quy chế văn thư, lưu trữ của Bộ KH&CN; Quy chế phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn 
phòng Bộ KH&CN và các quy chế nội bộ khác của Bộ.

- Các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kết quả thực hiện các 
chương trình, kế hoạch công tác của Bộ (thuộc diện được công bố).

- Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ KH&CN; quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ 
tục hành chính; quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 
chính hàng năm của Bộ.

12. Thanh tra Bô
- Hoạt động thanh tra việc chấp hành và thực hiện các chính sách, pháp 

luật về KH&CN; xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.



- Hoạt động tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy 
định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định 
của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thanh 
tra chuyên ngành KH&CN.

13. Cục Công tác phía Nam
- Các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Kết quả đặt biệt nổi bật của các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 

triển ứng dụng và đổi mới công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo dựng thị 
trường KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam.

14. Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ
- Hoạt động quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển, 

chương trình, đề án, dự án và dự thảo các văn bản pháp luật về hoạt động ứng 
dụng và phát triển công nghệ.

- Kết quả xây dựng bản đồ công nghệ, lộ ừình đổi mới công nghệ cho các 
Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, quốc gia.

- Kết quả hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ của các tổ chưc 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ ở địa phương.

- Hoạt động của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; các hoạt động 
nghiên cứu, dự án liên quan đến ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ.

- Hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ; hoạt động của mạng 
lưới các điểm kết nối cung cầu công nghệ.

15. Cục Năng lượng nguyên tử
- Hoạt động quản lý nhà nước về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng 

lượng nguyên tử.
- Cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng 

năng lượng nguyên tử.
- Các văn bản quy phạm pháp luật về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển 

năng lượng nguyên tử.
- Phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; 

Thông tin, truyền thông trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
- Nghiên cứu - Triển khai, ứng dụng công nghệ bức xạ và đồng vị phóng 

xạ, công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
- Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.



- Các hoạt động của Cục Năng lượng nguyên tử trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ.

16. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
- Hoạt động thông tin, thư viện và thống kê KH&CN của hệ thống các tổ 

chức thông tin KH&CnT
- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triến nguồn lực thông tin 

KH&CN.
- Hoạt động của các Chợ công nghệ và thiết bị, mạng nghiên cứu và đào 

tạo (VINAREN).
- Hoạt động đăng ký và lưu giữ các kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ.
17. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
- Hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phát triển thị trường công 

nghệ, hỗ trợ thành lập, phát triển doanh nghiệp KH&CN và hỗ trợ sự hình thành 
và phát triến hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

- Cơ chế, chính sách, chiến lược, phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ 
ươm tạo, thành lập và phát triển doanh nghiệp KH&CN, khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; thực hiện các chương trình, đề tài, dự án được phê duyệt.

- Các quy định, văn bản hướng dẫn, thực hiện các văn bản pháp luật, cơ 
chế, chính sách chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về 
phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, khởi nghiệp đối mới 
sáng tạo. Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của mạng lưới sàn giao dịch 
công nghệ.

- Hướng dẫn và thực hiện các biện pháp hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh 
nghiệp KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các viện nghiên cứu, trường 
đại học, tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp và đầu mối, cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp KH&CN.

- Hướng dẫn và thực hiện các biện pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại 
các tỉnh, thành phố, các đầu mối, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

18. Cục An toàn bửcxạ và hạt nhân
- Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.
- Chính sách, quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng 

năm về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.
- Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, an ninh và thanh sát hạt

nhân.



- Kết quả nổi bật trong hoạt động quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và 
thanh sát hạt nhân.

19. Cue Sở hữu trí tuê• @

- Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và sáng kiến.
- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ 

trong phạm vi cả nước.
- Các quy định, văn bản huớng dẫn thực hiện việc đăng ký xác lập quyền, 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ và các quy định, văn bản 
liên quan đến sáng kiến.

- Kết quả nổi bật trong hoạt động sở hữu trí tuệ và sáng kiến.
20. Tồng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn 

liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Các văn bản công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia; kỹ thuật đo lường 

Việt Nam.
- Hoạt động quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp.
- Thông tin về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
- Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
- Thông tin cảnh báo chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Các hoạt động liên quan đến mã số mã vạch, năng suất chất lượng, sản 

phẩm, hàng hóa.
- Các bài viết liên quan đến các điển hình tiên tiến của doanh nghiệp áp 

dụng thành công các công cụ, hệ thống quản lý để nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp quốc gia.
- Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục.
21. Ban Quản lỷ Khu công nghệ cao Hòa Lạc
- Thông tin về hoạt động của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và 

các hoạt động của các nhà đầu tư đang hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc.

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được các 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục và các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến Khu công nghệ cao và do Ban Quản lý Khu công nghệ cao 
Hòa Lạc ban hành.



- Thông tin sưu tầm về KH&CN, hoạt động ươm tạo, đào tạo, chuyển giao 
công nghệ.

22. Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
- Hoạt động nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược, 

chính sách và quản lý KH&CN.
- Hoạt động đào tạo sau đại học và đào tạo bồi dưỡng do Học viện đang 

tiến hành.
23. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
- Nghiên cứu, phát triển các công nghệ thiết yếu phục vụ các ngành công 

nghiệp mũi nhọn theo định hướng và hợp đồng của Nhà nước và các doanh 
nghiệp.

- Phát triển các dự án hợp tác nghiên cứu và triển khai và chủ động đưa 
các kết quả nghiên cứu vào các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có 
quy mô lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, chú trọng vào việc nâng cấp các lĩnh vực 
công nghiệp chiến lược và phát triển các công nghệ hiện đại để gia tăng việc nội 
địa hóa các công nghệ nhập khẩu, tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin và 
công nghệ sinh học.

24. Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
- Tình hình hoạt động của Viện.
- Các văn bản hướng dẫn việc khai thác, chuyển giao, áp dụng sáng chế.
- Kết quả thực hiện việc kết nối cung - cầu giữa các nhà sáng chế với các 

doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.
25. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghê hạt nhân và 

năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Phương hướng, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành 

năng lượng nguyên tử Việt Nam.
- Kết quả nổi bật về các dịch vụ, sản phẩm và chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
26. Viện ửng dụng công nghệ
- Các hoạt động, sự kiện, hội thảo do Viện hoặc các đơn vị thuộc Viện 

chủ trì tổ chức.
- Các hoạt động, sự kiện, hội thảo của các đơn vị bên ngoài tổ chức có sự 

tham gia của Lãnh đạo Viện.



- Các hoạt động chuyên môn, kết quả nghiên cứu của các đơn vị trực 
thuộc Viện.

- Các hoạt động của các tổ chức đoàn thể thuộc Viện (Đoàn Thanh niên, 
Công đoàn, Hội Cựu chiến binh,...).

- Các hoạt động khác của Viện.
27. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ
- Các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Các kết quả nổi bật trong hoạt động KH&CN của Viện.
28. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

•  ® •

- Thông tin về hoạt động giám định sở hữu công nghiệp và định giá tài 
sản trí tuệ: các quy định, hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu/trưng cầu giám 
định sở hữu công nghiệp, định giá tài sản trí tuệ.

- Thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học: các đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp cơ sở, cấp Bộ về sở hữu trí tuệ.

- Thông tin về hoạt động đào tạo: các chương trình, kế hoach đào tạo về 
sở hữu trí tuệ, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về sở hữu trí tuệ.

- Thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế: các chương trình hợp tác về đào 
tạo, trao đổi thông tin chuyên môn, nghiên cứu, dự án.

29. Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
- Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đề tài cho các vùng miền, 

địa phương trên cả nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Kết quả nổi bật trong hoạt động tiếp thu, thử nghiệm, tư vấn và chuyển 

giao công nghệ, phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ,... ứng dụng vào thực tế 
sản xuất và đời sống.

30. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước
- Hoạt động của Văn phòng và Ban chủ nhiệm các Chương trình KH&CN 

trọng điểm cấp quốc gia.
- Thông tin chung của các nhiệm vụ (đề tài/dự án) được giao cho Văn 

phòng quản lý.
- Kết quả nổi bật của các chương trinh KH&CN trọng điểm cấp quốc gia.
31. Văn phòng Công nhận chất lượng
- Các tổ chức được Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận.
- Các sự kiện, hội nghị, hội thảo,... do Văn phòng Công nhận Chất lượng 

tham gia và tổ chức.



- Thông tin hoạt động công nhận phục vụ công tác quản lý nhà nước về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

32. Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
- Các quy định, văn bản hướng dẫn đăng ký hoạt động KH&CN theo các 

quy định của pháp luật.
- Các quy định, văn bản hướng dẫn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận hoạt 

động ứng dụng công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 
cao, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư và sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

- Các tổ chức KH&CN đã đăng ký hoạt động KH&CN.
- Thông tin về các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận.
- Các thông tin liên quan đến hoạt động của Văn phòng Đăng ký hoạt 

động KH&CN.
33. Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia
- Hoạt động của Văn phòng Chương trình quốc gia và Ban chủ nhiệm các 

Chương trình KH&CN quốc gia.
- Thông tin các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được Bộ trưởng giao.
- Kết quả nổi bật của các Chương trình KH&CN quốc gia.
34. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
- Hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
- Thông tin triển khai các chương trình, nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ, 

hỗ trợ,...
- Thông tin về Giải thưởng Tạ Quang Bửu.
- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do 

Quỹ tài trợ.
35. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
- Hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.
- Định hướng ưu tiên, nội dung, yêu cầu, thể thức và phương thức triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ.
- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do 

Quỹ tài trợ.
36. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công

nghệ
- Thông tin về hoạt động của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ KH&CN và 

ngành KH&CN.



- Thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về KH&CN.

- Thông tin về các thành tựu KH&CN trên thế giới và Việt Nam.
- Thông tin về các hoạt động của Trung tâm theo chức năng và nhiệm vụ 

được giao.
- Các thông tin khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN.
37. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công 

nghệ quốc tế
- Các hoạt động nghiên cứu về chính sách, cơ chế quản lý liên quan đến 

KH&CN của các nước trên thế giới.
- Hoạt động đẩy mạnh họp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN của các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước.
38. Các đơn vị khác
Cần chủ động hoặc khi có yêu cầu của Ban Biên tập Portal MOST, có 

trách nhiệm cung cấp thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 
giao.

Chương V
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA PORTAL MOST

Điều 15. Ban Biên tập Portal MOST
1. Ban Biên tập Portal MOST trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin. 

Quy mô và tổ chức của Ban Biên tập Portal MOST do Giám đốc Trung tâm 
Công nghệ thông tin quyết định.

2. Ban Biên tập Portal MOST có trách nhiệm:
a) Phê duyệt thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp để đăng tải trên 

Portal MOST.
b) Phê duyệt các thông tin bằng tiếng Anh để đăng tải trên Portal MOST.
c) Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin; trong 

trường hợp cần thiết thì trao đổi với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để xác 
thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung thông tin.

d) Liên hệ với tổ chức phụ trách lĩnh vực chuyên môn để làm rõ thông tin 
có liên quan trong trường hợp thông tin đó do tổ chức hoặc cá nhân ở tổ chức 
khác cung cấp.



đ) Trong trường hợp cần thiết, Ban Biên tập Portal MOST báo cáo, xin ý 
kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về nội dung thông tin tại thời điểm đưa tin.

e) Thu thập, tìm kiếm, biên tập và đăng tải các nội dung liên quan đến 
chức năng quản lý của Bộ hoặc liên quan đến vấn đề KH&CN quan trọng của 
đất nước, được xã hội quan tâm.

g) Thực hiện tiếp nhận, xử lý và đăng tải thông tin trên Portal MOST theo 
quy định tại Quy chế này; và các quy định hiện hành có liên quan.

h) Tổng hợp, thống kê tình hình cung cấp thông tin trên Portal MOST.
3. Ban Biên tập Portal MOST có quyền:
a) Tổ chức hệ thống thông tin viên, cộng tác viên để thu thập các thông tin 

về hoạt động KH&CN.
b) Thuê chuyên gia, cộng tác viên ngắn hạn hoặc dài hạn để giúp việc cho 

Ban Biên tập Portal MOST. Trong trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài phải 
được Bộ trưởng Bộ KH&CN đồng ý bằng văn bản.

c) Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN cung cấp thông tin thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị mình để đăng tải trên Portal MOST.

d) Tổ chức tập huấn hoặc các buổi tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm với 
các tổ chức có liên quan và các cộng tác viên, thông tin viên phục vụ cho yêu 
cầu công tác của Portal MOST.

đ) Tham gia các sự kiện do Lãnh đạo Bộ chủ trì để thu thập thông tin, viết 
tin/ bài đăng tải trên Portal MOST.

4. Cán bộ Ban Biên tập Portal MOST được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ 
báo chí; được hưởng chế độ làm việc đặc thù theo loại hình hoạt động của cơ 
quan truyền thông, báo chí.

Điều 16. Bảo đảm vận hành và duy trì hoạt động của Portal MOST
1. Máy chủ Portal MOST đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin. Portal 

MOST phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt 
động để bảo đảm hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày. Portal MOST 
phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo các quy định hiện hành.

2. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Portal MOST được trang bị đầy đủ trang 
thiết bị và các tài nguyên mạng khác, cần thiết phục vụ cho việc thu thập, xử lý 
và cập nhật thông tin.

3. Portal MOST cần được áp dụng các biện pháp kỹ thuật đủ để bảo đảm 
an toàn, an ninh thông tin và dữ liệu; xây dựng phương án dự phòng khắc phục 
sự cố, bảo đảm Portal MOST hoạt động liên tục ở mức tối đa.



4. Kinh phí hoạt động của Portal MOST do ngân sách Nhà nước cấp, tổng 
hợp chung trong kinh phí hàng năm của Trung tâm Công nghệ thông tin, được 
Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt.

Điều 17. Khen thưởng, xử lý vi phạm
1. Tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin và duy 

trì hoạt động của Portal MOST sẽ được xem xét khen thưởng hàng năm theo quy 
định.

2. Tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thông tin trên 
Portal MOST, cản trở việc cung cấp thông tin theo quy định, hoặc làm ảnh 
hưởng tới hoạt động của Portal MOST, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, 
xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiêm thi hành
•

1. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo 
định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Quy chế với Bộ trưởng Bộ 
KH&CN.

2. Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản 
ánh về Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xét xét, 
quyết định./.

Chương VI
TỔ CHỨC THƯC HIÊN • •


