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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 36/2012/QĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 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 Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước
về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khoa
học, công nghệ, môi trường và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản
phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu khoa
học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường trong
lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
3. Chủ trì, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ về khoa
học, công nghệ, môi trường và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất

lượng sản phẩm, hàng hóa; nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ mới
trong các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
4. Chủ trì, phối hợp trình Bộ trưởng phê duyệt nội dung và kinh phí
cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường sử dụng nguồn kinh
phí sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường hàng năm; xây dựng và
quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ.
Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất về các dự án đầu tư
phát triển khoa học và công nghệ; lập kế hoạch ngân sách và các nguồn
kinh phí khác cho hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường.
5. Tham mưu giúp Bộ trưởng thẩm định các dự án trong lĩnh vực văn
hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch về công nghệ và môi trường theo
phân công của Bộ trưởng.
6. Phối hợp xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công
nghệ công lập; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ, bảo vệ môi trường cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của Bộ.
7. Làm thường trực Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và
công nghệ của Bộ, tham gia Hội đồng giải thưởng về khoa học, công nghệ,
môi trường của Bộ và liên ngành.
8. Chủ trì, hướng dẫn triển khai, tổ chức nghiệm thu, đánh giá các
chương trình, đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi
trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tham gia thẩm định, kiểm tra, đánh giá
các chương trình, đề án, dự án cấp nhà nước có liên quan; đề nghị khen
thưởng các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường.
9. Tham gia thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện triển khai
công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể
thao và du lịch; chủ trì, hướng dẫn triển khai, tổ chức nghiệm thu, thẩm
định đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động
môi trường (ĐTM), cảnh báo môi trường của các chương trình, đề án, dự
án, đề tài, dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục,
thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.
10. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững trong lĩnh vực văn
hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
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11. Giúp Bộ trưởng thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, quyền sử
dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở
theo quy định của pháp luật.
12. Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, chuyển giao và ứng
dụng các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn; thông tin,
lưu trữ, xuất bản các tài liệu khoa học, công nghệ, môi trường trong phạm vi
quản lý của Vụ; trao đổi thông tin, tài liệu khoa học, công nghệ, môi trường
trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; tổ chức, phối hợp tổ
chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo khoa học, công nghệ, môi trường trong
lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo phân công của Bộ
trưởng.
13. Quản lý, xác nhận kết quả công trình nghiên cứu khoa học cho
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; tham gia xét duyệt các chức
danh khoa học cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ.
14. Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế quản lý các hoạt động hợp tác
quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường thuộc lĩnh vực văn hoá, thể
thao và du lịch theo phân công của Bộ trưởng; làm đầu mối tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thuộc phạm vi
quản lý của Bộ.
15. Tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương
trình, kế hoạch và phân công của Bộ trưởng.
16. Quản lý biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công
chức trong Vụ; quản lý tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định
của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học;
b) Phòng Quản lý Phát triển công nghệ;
c) Phòng Quản lý Bảo vệ môi trường.
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Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm
trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về việc
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ; có trách nhiệm quy định
chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng trực thuộc; sắp xếp, bố trí công
chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành
Quy chế làm việc của Vụ.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, Hồ sơ nội vụ. TT(100).

(Đã ký)

Hoàng Tuấn Anh
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