
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM 
* * 

Số 199 QĐ/TW nsày 3ỉ tháng 7 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, tố chửc bộ máy 

của Tạp chí Cộng sản 

- Căn cứ Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 "Một số vấn đề 
về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 
"Ve tiếp tục đối mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá XII; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị và Ban Bí thư khoá XII, 

Bộ CHÍNH TRỊ QUYÉT ĐỊNH 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Tạp chí Cộng sản 

Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý 
luận chính trị của Đảng. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản 

1. Tuyên truyền, giáo dục 

Tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; đời sống sinh hoạt của Đảng, của đất 
nước, của sự nghiệp đổi mới; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta; những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực 
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hiện những quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư; những vấn đề quốc tế. 

2. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận 

a) Chủ động phát hiện, nghiên cứu, tổng kết những mô hình mới, cách 
làm sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trong nước và kinh nghiệm quốc 
tế để góp phần bổ sung, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

b) Cùng các cơ quan lý luận của Đảng đi tiên phong trong công tác lý 
luận chính trị trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. 

c) Hướng dẫn lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, 
trước hết là đội ngũ cán bộ trung, cao cấp của Đảng; góp phần động viên 
phong trào quần chúng hành động cách mạng, thực hiện tốt hai nhiệm vụ 
chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

3. Đấu tranh chống các tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước. 

a) Chủ động nghiên cứu, tăng cường tính chiến đấu trong đấu tranh với 
các luận điệu thù địch, sai trái nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 

b) Thông qua chuyên mục sinh hoạt tư tưởng, phê phán có lý luận, thuyết 
phục trong đấu tranh phòng, chống tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

4. Nghiên cứu khoa học 

Tham gia nghiên cứu các chương trình khoa học quốc gia, đề tài khoa 
học xã hội các cấp; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực 
tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

5. Công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại 

a) Xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các cơ quan lý luận 
chính trị, các cơ sở nghiên cứu khoa học và báo chí - truyền thông của các 
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đảng cộng sản và công nhân, các đảng cầm quyền và các tổ chức tiến bộ trên 
thế giới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị của Đảng. 

b) Chủ động và tích cực thông tin đối ngoại những vấn đề lý luận và 
chính trị ứên các trang tiếng nước ngoài của ấn phẩm điện tử (tiếng Anh, 
tiéng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha), cung cấp bài đã dịch sang 
tiếng Anh cho Ban Quản trị Solid.Net của các đảng cộng sản và công nhân 
quốc tế... được phân tích, đánh giá, bình luận theo quan điểm của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản 

Tạp chí Cộng sản được tổ chức thành Bộ Biên tập có cơ cấu, tổ chức 
như sau: 

1. Ban Biên tập: 

Cơ quan lãnh đạo, quản lý tạp chí gồm các chức danh: Tổng Biên tập, 
các Phó Tổng Biên tập và uỷ viên Ban Biên tập. 

Phó Tổng Biên tập không quá 3 người. 

Uỷ viên Ban Biên tập (bao gồm cả Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên 
tập) không quá 7 người. 

2. Các ban chuyên môn, các vụ và đơn vị trực thuộc Ban Biên tập gồm: 

1. Ban Chính trị 

2. Ban Xây dựng Đảng 

3. Ban Kinh tế 

4. Ban Văn hoá - Xã hội 

5. Ban Quốc tế 

6. Ban Tạp chí Cộng sản điện tử 

7. Ban Chuyên đề và Chuyên san 

8. Ban Thư ký 

9. Ban Thônạ tin Khoa học và Công nghệ 

10. Vănphòiig 

11. Cơ quan thường trực tại miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) 
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12. Cơ quan thường trực tại miền Trung - Tây Nguyên (thành phố 
Đà Nang), 

3. về biên chế 

a) Tạp chí Cộng sản và Ban Tổ chức Trung ương thống nhất xác định 
biên chế của Tạp chí Cộng sản theo chức danh, vị trí việc làm, tiêu chuấn cán 
bộ, công chức và cơ cấu biên chế của đơn vị sự nghiệp Trung ương. 

Ngoài số cán bộ, công chức biên chế theo quy định, Tạp chi được thực 
hiện chế độ hợp đồng và cộng tác viên báo chí, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. 

b) Tổng số cấp phó các đơn vị trực thuộc Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 
không quá 18 người. 

Điều 4. Quy chế làm việc, mối quan hệ công tác 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế, Tạp 
chí xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Tạp chí. 

b) Quan hệ giữa Tạp chí Cộng sản với các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc 
Trung ương, các ban, bộ, ngành, Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính ừị - xã hội ở Trung ương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Tạp 
chí và theo quy định của Ban Bí thư. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

a) Quyết định này thay thế Quyết định số 109-QĐ/TW, ngày 28/6/2012 
của Bộ Chính trị khoá XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp 
chí Cộng sản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

b) Tạp chí Cộng sản, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự 
đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đảng uỷ đơn vị sự 
nghiệp Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhân: 
- Như Điều 5, 
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương, 
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

Bộ CHÍNH TRỊ • • 

Trần Quốc Vượng 


