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CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

 

1. CÁC THUẬT NGỮ 

 

TT Thuật ngữ Chú giải 

1 LAN Mạng máy tính nội bộ (Local Area Network) 

2 WAN Mạng diện rộng (Wide Area Network) 

3 ROUTER Thiết bị phát định tuyến 

4 SWITCH Thiết bị chuyển mạch tốc độ cao (10/100/1000Mbps) 

5 CSS 
Ngôn ngữ quy định cách trình bày của các thẻ html trên 

trang web (Cascading Style Sheets) 

6 ISP Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider) 

7 CMS Hệ thống quản trị nội dung (Content Management System) 

8 STS Thiết bị chuyển mạch điện (Static Transfer Switch) 

9 HSSD 
Hệ thống cảnh báo khói sớm (High Sensitive Smoke 

Detector) 

10 NMS Hệ thống quản trị mạng (Network Management System) 

 

2. CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

TT Từ viết tắt Chú giải 

1 CSDL Cơ sở dữ liệu 

2 CNTT Công nghệ thông tin 

3 HĐH Hệ điều hành 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Sự cần thiết 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước các 

lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, 

khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp biển và 

hải đảo, viễn thám… Các lĩnh vực quản lý có tác động to lớn đến phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.  

Tuyên truyền có vai trò quan trọng để truyền tải, chia sẻ thông tin với 

cộng đồng xã hội, tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật về tài 

nguyên và môi trường, nâng cao kiến thức, từng bước thay đổi nhận thức cộng 

đồng về quản lý, khai thác hợp lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường, phát triển bền vững; thông tin là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý 

điều chỉnh, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài 

nguyên ngày càng hợp lý, hiệu quả và phù hợp với xu hướng quốc tế.  

Hướng đến mục tiêu quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững, thích ứng với biến 

đổi khí hậu, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc trong giai đoạn hiện nay, công tác truyền thông cần phải được tổ chức bài 

bản, có hệ thống, được chuyên nghiệp hóa, mạnh mẽ hơn. Bên cạnh những 

thành công, còn không ít những khó khăn, thách thức như: Tình trạng ô nhiễm 

môi trường, suy thoái tài nguyên vẫn tiếp tục gia tăng; biến đổi khí hậu, vẫn là 

thách thức lớn của Việt Nam và nhân loại, đòi hỏi phải có những giải pháp cấp 

bách cũng như lâu dài với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, từ cấp lãnh 

đạo đến từng người dân. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với 

biến đổi khí hậu rất cần thiết. Việc vận hành Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 

điện tử góp phần đáp ứng công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

2. Cơ sở pháp lý 

a) Các Nghị quyết, Chỉ thị, Chiến lược và văn bản liên quan khác: 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 20213 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về 

bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu 

cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của 

Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 
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- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ chính trị, 

thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025. 

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số giải pháp cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Chiến lược về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

b) Các Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư và văn bản liên quan khác:  

- Luật Báo chí số năm 2016. 

- Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. 

 - Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập;  

 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các 

cơ quan hành chính nhà nước. 

 - Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

- Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 
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 - Quyết định số 885/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 04 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 - Quyết định số 888/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 04 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 1556/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. 

 - Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động truyền thông 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05 tháng 6 

năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp sử 

dụng thông tin trên trang điện tử và mạng xã hội. 

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp phép hoạt 

động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, 

thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử 

xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. 

- Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 480/GP-BTTTT 

ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 3. Thực trạng, nguồn lực 

 3.1. Thực trạng 

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm các cơ quan báo chí: Báo Tài 

nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, các tạp chí khoa học 

chuyên ngành như: Tạp chí Địa chính, Tạp chí Địa chất, Tạp chí Khí tượng thủy 

văn, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi 

trường, Tạp chí Biến đổi khí hậu…  

Từ năm 2003, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã được thành lập theo 

Quyết định số 07/2003/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
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cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, có chức năng thông tin, lý luận, nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ; tuyên 

truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động 

quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ, gồm: Đất đai, tài nguyên nước, địa chất và 

khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, 

quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, phục vụ công tác quản lý của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Khi mới thành lập, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường kế thừa bộ máy, tổ 

chức, con người của Tạp chí Địa chính. Tại Quyết định số 1556/QĐ-BTNMT 

ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường. Hiện nay, Tạp chí có 17 viên chức, người lao động. Trong đó, có 

01 Tổng Biên tập; các Phó Tổng Biên tập; 03 phòng; 01 Văn phòng Thường trú 

phía Nam. Trình độ của viên chức, người lao động trong Tạp chí không ngừng 

được nâng cao, tính đến hết năm 2020, Tạp chí có 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ, 04 biên 

tập viên chính; 05 cao cấp lý luận chính trị. Tạp chí đã xuất bản 2 kỳ/tháng, phát 

hành rộng rãi trên toàn quốc. 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường là cơ quan lý luận, khoa học, nghiệp vụ 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 

in và phát hành hằng tháng, mỗi tháng 2 kỳ. Thời gian qua, Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường tuyên truyền kịp thời và đúng định hướng các chủ trương, sự chỉ 

đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường nhằm phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của toàn ngành; thể hiện rõ đặc trưng, bản sắc của cơ quan thông tin lý 

luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ hàng đầu của ngành; đi sâu nghiên cứu cơ 

sở lý luận, khoa học và hoạt động thực tiễn, phân tích đưa ra các giải pháp, kinh 

nghiệm, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

Gần 20 năm hoạt động, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng 

các quy định được ghi trong giấy phép, bám sát tôn chỉ mục đích đề ra, phục vụ 

tốt các đối tượng bạn đọc và được biết đến là một Tạp chí lý luận, khoa học và 

nghiệp vụ hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở nước ta; khẳng 

định được vai trò, vị trí nhất định trong hệ thống các cơ quan báo chí nước nhà, 

đặc biệt giữ vững uy tín trong bạn đọc mà Tạp chí phục vụ đó là: Lãnh đạo, lực 

lượng cán bộ nghiên cứu, quản lý các cấp ở trung ương, địa phương; các tổ 

chức, đoàn thể hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đội ngũ giảng 

viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu, đào tạo tại các viện nghiên cứu, trường đại 

học và các tổ chức, doanh nghiệp cũng như đông đảo những người quan tâm. 

Mặc dù, được phát hành trong toàn quốc, nhưng do số lượng xuất bản còn 

hạn chế; chưa phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến nhanh, sâu rộng các hoạt 

động của ngành tài nguyên và môi trường; chưa giới thiệu kịp thời, đầy đủ các 

điển hình tiên tiến, những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh 



7 

 

nghiệm quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt chưa tuyên 

truyền phổ biến sâu rộng các thông tin kinh tế - xã hội tác động đến vấn đề tài 

nguyên và môi trường trong sự phát triển bền vững đất nước. Khắc phục các hạn 

chế nêu trên, việc xây dựng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử là hết sức 

quan trọng và cấp thiết giai đoạn phát triển nội dung số, trong thời kỳ công nghệ 

4.0 hiện nay. 

Thực tế đời sống xã hội cũng như hoạt động báo chí, truyền thông hiện 

nay đặt ra nhu cầu thông tin về các hoạt động phải được cập nhật thường xuyên, 

kịp thời, chính xác, liên tục, phong phú trên các phương tiện truyền thông chính 

thống của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường. Qua đó, nhằm phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như công tác quản lý của các 

đơn vị chức năng của Bộ và những hoạt động của cán bộ, công chức ngành tài 

nguyên và môi trường, góp phần tích cực phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển 

hình tiên tiến và những thành tựu trong khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng rõ rệt ở nước ta.  

Đặc biệt, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử được xây dựng với 

khả năng lưu trữ và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và đầy 

đủ; các bài báo đã đăng tải tạo điều kiện cho bạn đọc, nhất là đối tượng các nhà 

quản lý, nhà nghiên cứu và sinh viên tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ. Bên 

cạnh đó là khả năng tương tác giữa độc giả với Tòa soạn sẽ được đẩy mạnh, 

giúp cho việc trao đổi thông tin hai chiều thuận lợi. Qua đó, Tạp chí có những 

điều chỉnh nhằm thu hút hơn nữa sự quan tâm của bạn đọc; đưa Tạp chí lên một 

bước phát triển mới mang tính đột phá, từng bước chiếm lĩnh thị trường thông 

tin để trở thành một thế mạnh thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ 

phát triển mới của đất nước.  

Khảo sát sơ bộ cho thấy, độc giả cũng mong muốn Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường phải trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện (tin, bài, ảnh, 

âm thanh, truyền hình) nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tới công 

chúng. Do đó, việc đầu tư nguồn lực tuyên truyền trên Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường điện tử là hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trường điện tử đi vào hoạt động phù hợp quy định tại Quyết định 

số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy 

phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 480/GP-BTTTT. Đây là căn cứ và cơ 

sở pháp lý để Tạp chí mở rộng hoạt động tuyên truyền. Việc có thêm ấn phẩm Tạp chí 

điện tử để tiếp tục hoạt động thông tin lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của 

ngành tài nguyên và môi trường được nâng cao. Sau thời gian hoạt động thử nghiệm 

và thực hiện Giấy phép hoạt động báo chí được cấp đã đăng tải hằng trăm tin, bài, ảnh, 

phản ánh nội dung trọng tâm về tài nguyên và môi trường, đảm bảo tôn chỉ, mục đích 

và quy định Luật Báo chí; nhiều đọc giả quan tâm khai thác nội dung thông tin tuyên 

truyền do Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. 
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3.2. Nguồn lực 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật Báo chí. Cụ thể, được giao quyền tự chủ, có 

con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trường hoạt động Tạp chí in bằng nguồn kinh phí Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đặt hàng và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.  

Tại Quyết định số 1556/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường có 03 phòng (gồm: Phòng Thư 

ký Tòa soạn, Phòng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử, Phòng Trị sự - 

Phát hành và Quảng cáo) và 01 Văn phòng Thường trú phía Nam; Tổng biên 

tập, các Phó Tổng biên tập (có bằng tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ; lý luận cao 

cấp chính trị; đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông 

tin và Truyền thông cấp chứng chỉ; có Thẻ nhà báo đang còn hiệu lực do Bộ 

Thông tin và Truyền thông cấp).  

Về cơ sở vật chất: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo Hồ sơ đề nghị cấp phép, 

gồm: Có trụ sở ổn định bảo đảm hoạt động của báo chí điện tử; có đủ trang thiết 

bị, nhân sự, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động 

của báo chí điện tử (đặt máy chủ và thuê dịch vụ bảo đảm an ninh mạng; có đủ 

điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo tôn chỉ, mục đích. Bên 

cạnh đó, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường có một tên miền “.vn” đã đăng ký 

phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam 

(www.tainguyenvamoitruong.vn). Hoạt động của Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

Về nhân sự quản lý: Tổng Biên tập: Chịu trách nhiệm chung, toàn diện 

đối với các sản phẩm của Đề án, đảm bảo hoạt động theo đúng chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước và ngành tài nguyên 

và môi trường; tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Phó Tổng Biên tập phụ trách điện tử: Phụ trách trực tiếp và chịu trách 

nhiệm trước Tổng biên tập về hoạt động của Phòng Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường điện tử; chịu trách nhiệm chỉ đạo sản xuất và xuất bản Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trường điện tử. Phó Tổng biên tập thực hiện các công việc khác 

theo sự phân công của Tổng biên tập. 

- Trưởng Phòng, Phó Phòng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử: 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Biên tập để tổ chức hoạt động của bộ phận chuyên 

trách thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Thực hiện lên kế hoạch nội dung các 

tác phẩm đăng tải trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử.  

Về nhân sự thực hiện: Tất cả cán bộ viên chức người lao động thuộc Tạp 

chí Tài nguyên và Môi trường (tại thời điểm hiện tại 17 nhân sự) , cụ thể:  

http://www.tainguyenvamoitruong.vn/
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- Phòng Thư ký tòa soạn (bộ phận chuyên môn). 

- Phòng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử (bộ phận chủ lực). 

- Văn phòng đại điện miền Nam (bộ phận chuyên môn). 

- Phòng Trị sự, quảng cáo, phát hành (bộ phận phối hợp). 

4. Mục tiêu: 

Nâng cao giá trị thông tin, tuyên truyền lý luận, khoa học và nghiệp vụ về 

tài nguyên và môi trường; thiết lập hệ thống dữ liệu thông tin tổng hợp, phục vụ 

công tác nghiên cứu khoa học và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.  

5. Phạm vi thực hiện: Toàn quốc. 

6. Nội dung, sản phẩm 

6.1. Nội dung: 

- Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và lý luận, khoa học và nghiệp vụ về lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường. 

- Tuyên truyền các sự kiện của ngành tài nguyên và môi trường và của đất 

nước, hoạt động các Bộ, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương liên 

quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.  

- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình, giải 

pháp, sáng kiến, hoạt động khoa học và công nghệ, công tác cải cách hành 

chính, hợp tác, hội nhập quốc tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường.  

- Khảo sát, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về các vấn đề, nội dung liên 

quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để phản ánh, kiến nghị cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Tổ chức và tuyên truyền về diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, cuộc thi chủ đề 

tài nguyên và môi trường theo quy định. 

2.2. Sản phẩm: 

- Các chuyên trang, chuyên mục có tính chất chuyên đề, tổng hợp chuyên 

sâu, chuyên ngành, lý luận, khoa học nghiệp vụ, bao gồm: Tin tức - Thời sự, 

Diễn đàn, Quản lý tài nguyên, Bảo vệ môi trường, Nghiên cứu - Trao đổi, Chính 

sách - Cuộc sống, Phát triển bền vững, Nhìn ra thế giới, Khoa học - Công nghệ, 

Trang tin Bộ trưởng, Tạp chí in, Media – Video, Infographic.  

- Các sản phẩm tuyên truyền, truyền thông khác phù hợp chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Giấy phép hoạt 

động báo chí và quy định của pháp luật. 
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7. Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm, từ năm 2022 và các 

năm tiếp theo.  

8. Cơ quan quản lý: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

9. Đơn vị thực hiện: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. 

10. Đơn vị phối hợp: 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan, đơn vị có liên 

quan.  

- Căn cứ vào định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường 

hằng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 

xây dựng kế hoạch khung, chương trình, nội dung thông tin; phối hợp với các 

đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.  

11. Nguồn kính phí: Ngân sách nhà nước (nguồn các hoạt động kinh tế) 

do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 

theo chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm và các nguồn thu hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật.  

II. NỘI DUNG CHÍNH 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định tại Giấy phép 

tạp chí in và tạp chí điện tử số 480/GP-BTTTT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và các quy định của Luật Báo chí năm 2016 

và các văn bản pháp luật có liên quan. 

1. Các chuyên mục, chuyên trang: 

1.1. Tin tức – Thời sự: Đăng tải các tin, bài, ảnh về các sự kiện quan 

trọng, nổi bật của đạo Đảng và Nhà nước; hoạt động của Lãnh đạo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và các sự kiện nổi bật hàng ngày của lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường.  

1.2. Diễn đàn: Đăng tải các tin, bài và hình ảnh về các sự kiện, vấn đề 

quan trọng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, của các đơn vị 

trong triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực tài nguyên và môi trường.  

1.3. Quản lý tài nguyên: Đăng tải các tin, bài, ảnh về tài nguyên thiên 

nhiên đất nước, các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, công tác 

nghiên cứu, điều tra, khảo sát về các lĩnh vực: Đất đai, đo đạc và bản đồ, tài 

nguyên nước, biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản.  

1.4. Bảo vệ môi trường: Đăng tải các tin, bài và hình ảnh về môi trường; 

các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về: Môi trường, đa dạng sinh học, viễn thám, khí tượng thủy văn và biến 

đổi khí hậu, các tác động, cảnh báo từ thiên tai, thời tiết, xã hội, cũng như những 

vấn đề về sức khỏe do tác động từ biến đổi khí hậu, môi trường sống.  

1.5. Nghiên cứu - Trao đổi: Tạp chí đăng tải bài viết của các chuyên gia, 

nhà khoa học, quản lý, các hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học mang tính 
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chuyên sâu ở các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, 

biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đặc bản đồ, viễn thám. 

1.6. Chính sách - Cuộc sống: Các bài viết có chất lượng, chuyên sâu 

những vấn đề thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

1.7. Phát triển bền vững: Nhằm tập trung phản ánh, tuyên truyền các nội 

dung thông tin về kết quả, thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa 

học công nghệ; mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, khai thác, sử dụng 

hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

1.8. Nhìn ra thế giới: Thông tin về tình hình thế giới; giới thiệu các bài 

học hay, kinh nghiệm tốt từ thực tiễn quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường, biến đổi khí hậu từ các nước trên thế giới. 

1.9. Khoa học - Công nghệ: Đăng tải các tin, bài và hình ảnh thành tựu 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

          1.10. Trang tin Bộ trưởng: Trích dẫn, đăng tải các tin, bài và hình ảnh 

phản ánh về hoạt động của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.11. Tạp chí in: Đăng tải Tạp chí Tài nguyên và Môi trường in. 

1.12. Media - Video: Đăng tải clip về hoạt động hoặc sự kiện nổi bật của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và ngành tài nguyên và môi trường. 

1.13. Infograpic: Đăng tải hình ảnh, sơ đồ thông tin về hoạt động của Bộ, 

ngành tài nguyên và môi trường. 

          2. Giải pháp, tổ chức vận hành Tạp chí điện tử 

2.1. Một số quy định kỹ thuật: 

- Tin: Tin tức phản ánh các nội dung theo mục, độ dài từ 200 đến 500 từ.  

- Bài: Dạng phản ánh, tổng hợp các nội dung, vấn đề theo mục 5.1 độ dài 

từ 500 đến 7000 từ. 

- Ảnh: Ảnh có kích thước chiều ngang tối thiểu 800pxl, bố cục rõ ràng. 

- Infographic: Đăng tải dưới dạng ảnh, chiều ngang tối thiếu 1000pxl. 

- Media - Video: Đăng tải cùng với tin, bài thuộc chuyên đề hàng tháng, 

độ dài: 5-7 phút.  

- Tọa đàm (độ dài 20 - 25phút): Các chuyên gia, nhà quản lý cùng trao 

đổi, thảo luận về vấn đề, sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường 

đang được xã hội quan tâm.  

2.2. Tổ chức vận hành Tạp chí điện tử 

a. Quy trình xuất bản Tạp chí điện tử 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử cập nhật thông tin thông qua 

người thực hiện trực tiếp, đáp ứng được cơ chế quản lý, kiểm tra, kiểm soát 

nguồn tin chặt chẽ trước và sau khi đăng tải. Quy trình như sau: 
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- Đối với nguồn tin đăng lần đầu:  

+ Bước 1: Phóng viên, biên tập viên viết và biên tập tin, bài, ảnh, làm clip 

chuyển lên CMS. 

+ Bước 2: Trưởng phòng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử kiểm 

tra, biên tập và trình Phó Tổng Biên tập phụ trách. 

+ Bước 3: Phó Tổng Biên tập phụ trách biên tập và trình Tổng biên tập. 

+ Bước 4: Tổng biên tập duyệt lần cuối cùng, quyết định đăng tải trên website. 

- Đối với nguồn tin đăng lại từ ấn phẩm Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường (phát hành hằng tháng). Tổng Biên tập là người duyệt tin cuối để đăng 

lên website. Trong trường hợp cần thiết, Tổng Biên tập ủy quyền cho Phó Tổng 

Biên tập hoặc Trưởng Phòng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử duyệt 

đăng. Kỹ thuật viên sẽ trực tiếp đăng tin, bài theo từng chuyên mục. 

- Đối với nguồn tin khai thác, chọn lựa và cập nhật từ báo khác (đã được  

chấp thuận bằng văn bản của cơ quan cung cấp nguồn tin): 

+ Bước 1: Kỹ thuật viên, biên tập viên thu thập tin tức, phân loại, kiểm định 

nội dung, nguồn thông tin của các tin, bài theo các cơ quan nhà nước hoặc cơ quan 

báo chí cho phép Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử đăng thông qua công 

văn chấp thuận hoặc trao đổi đồng ý giữa hai bên. Kỹ thuật viên, biên tập viên đăng 

đúng chuyên mục, sau đó tiến hành đưa lên CMS ở trạng thái chờ duyệt. 

+ Bước 2: Trưởng Phòng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử kiểm 

tra tính hợp pháp, tính chính xác của thông tin, đúng tôn chỉ, mục đích, phù hợp 

với đối tượng bạn đọc của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử trình Phó 

Tổng Biên tập phụ trách.  

+ Bước 3: Phó Tổng Biên tập phụ trách duyệt lại trình Tổng Biên tập. 

+ Bước 4: Tổng Biên tập duyệt lần cuối cùng và quyết định đăng tải.  

2.3. Cơ chế kiểm soát nguồn tin trong và sau khi đăng tải 

- Nguồn tin đăng lần đầu đã được kiểm duyệt theo quy trình xuất bản, 

trước khi đăng lên Tạp chí điện tử. 

- Nguồn tin sử dụng lại từ ấn phẩm Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, đã 

được kiểm duyệt sau khi xuất bản Tạp chí in. 

- Nguồn tin khai thác là những trang báo, trang thông tin điện tử chính 

thống, đã được cho phép đăng tải lại thông tin. Trước khi đăng tải, đã được xem 

xét kỹ về nội dung, phù hợp với tôn chỉ, mục đích. 

- Sau khi đăng tải, người phụ trách trích dẫn thông tin khai thác ngoài việc 

trích dẫn nguyên văn còn có nhiệm vụ so sánh đối chiếu lại nguồn gốc. Khi có 

sự thay đổi từ nguồn gốc, tin, bài dẫn sẽ được sửa lại cho đúng với nguồn gốc ở 

thời điểm sửa đổi. Đồng thời, có trách nhiệm chính sửa theo yêu cầu của đối 

tượng sở hữu thông tin (nếu cần). 
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- Việc kiểm soát nguồn tin gốc khai thác sau khi đăng tải, được áp dụng 

chặt chẽ với từng tin, bài thuộc những sự kiện nóng, thu hút dư luận, hoặc những 

thông tin nhạy cảm yêu cầu người phụ trách phải kiểm soát nghiêm ngặt thông 

tin nguồn gốc để sửa đổi kịp thời. 

2.4. Cơ chế xử lý thông tin khi có yêu cầu sửa đổi, hoặc có nội dung vi 

phạm cần gỡ bỏ 

- Khi có thông tin cần sửa đổi hoặc có nội dung vi phạm cần gỡ bỏ, 

Trưởng phòng Tạp chí điện tử sẽ trực tiếp báo cáo Tổng Biên tập để quyết định 

sửa đổi hoặc gỡ bỏ sau khi xem xét. 

- Ngay khi tự phát hiện hoặc có thông tin phối hợp từ nguồn gốc hoặc 

nhận được yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền về vấn đề đăng tải, trích dẫn 

trên website, Phòng Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử sẽ lập tức kiểm 

soát và thực hiện báo cáo Tổng biên tập quyết định gỡ bỏ thông tin khỏi website, 

chậm nhất trong khoảng 3 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. 

2.5. Quy trình xử lý thông tin công cộng 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường được được thiết kế và lập trình sử 

dụng công nghệ ASP.Net, cơ sở dữ liệu (database) MS SQL server. Các chức 

năng của website được lập trình phân quyền quản trị theo nhiều cấp độ, như 

phân quyền: Đăng tin bài, duyệt bài 4 cấp, quản trị hệ thống,.... 

Website được xây dựng mới, mã nguồn tự lập trình (không dùng mã nguồn 

mở). Website được cấp license nhằm đảm bảo mã nguồn không được copy. 

Bảo vệ hệ thống 

Máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ Internet được thuê; đặt tại đơn vị cung 

cấp phải đảm bảo các giải pháp an toàn, bảo mật hệ thống (mức ngoài) của nhà 

cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, đơn vị sử dụng thêm các biện pháp bảo mật sau: 

- Tuân thủ các quy định về lập trình để loại bỏ các lỗi bảo mật kiểu SQL 

Injection. 

- Mã hóa toàn bộ mã nguồn để bảo đảm việc không bị lộ mã nguồn dẫn 

tới việc các hacker tìm được lỗ hổng trong hệ thống. 

- Mã hóa toàn bộ thông tin về người sử dụng trong hệ thống để bảo đảm 

các thông tin này không bị lộ ra bên ngoài. Sử dụng công nghệ mã hóa một 

chiều để thực hiện việc này. 

- Thiết lập hệ thống tường lửa cứng Juniper Secure Gateway Router SSG-

5-SH nhằm ngăn chặn tấn công từ bên ngoài. 

- Định kỳ, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử tiến hành sao lưu 

(backup) cơ sở dữ liệu thông qua công cụ Remote Destop. 

Phân quyền thực hiện các chức năng của công cụ quản trị, cập nhật thông 

tin hợp lý:   
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- Hệ thống bảo đảm với mỗi chức năng quản trị, cập nhật thông tin cho 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử chỉ có một hoặc một số người sử 

dụng có quyền thực hiện. 

- Với mỗi bước khác nhau trong quy trình cập nhật - kiểm duyệt - xuất 

bản thông tin, đồng thời phải kiểm soát sao cho chỉ có những cán bộ được phân 

quyền mới được thực hiện các tác vụ tương ứng. 

- Tổ chức người sử dụng thành các lớp (nhóm) với các quyền như sau: 

+ Lớp biên tập, cập nhật thông tin: Được thực hiện các tác vụ xem tin bài, 

cập nhật tin bài. 

+ Lớp kiểm duyệt thông tin: Kiểm duyệt tin bài, kiểm duyệt thông tin hỏi đáp. 

+ Cán bộ quản trị hệ thống: Quản trị danh mục người sử dụng, nhóm 

người sử dụng, quản trị các thông tin danh mục khác. 

Tổ chức hợp lý các user của hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng:  

Đây là biện pháp hoàn toàn mang tính kỹ thuật nhằm ngăn ngừa khả năng 

nội dung thông tin của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử bị sửa đổi một 

cách vô tình hay cố ý.  

Nguyên tắc được áp dụng trong việc tổ chức quản lý các user của hệ quản 

trị cơ sở dữ liệu là hạn chế tối đa số lượng người sử dụng. Phân quyền hợp lý, 

không cho người sử dụng đầu cuối (end - user) thâm nhập vào cơ sở dữ liệu. Với 

mỗi cơ sở dữ liệu chỉ có duy nhất một user có quyền sửa đổi dữ liệu, user này 

được sử dụng riêng cho nhóm quản trị. Mật khẩu cho user này được giữ bí mật 

trong nội bộ nhóm quản trị. 

Sử dụng các thuật toán xác thực dữ liệu:  

Nhằm bảo đảm nội dung thông tin của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 

điện tử không bị sửa đổi mà không thông qua công cụ quản trị, mỗi đối tượng 

thông tin của Tạp chí điện tử sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập và sản 

xuất tin bài. Bên cạnh đó, khi đăng nhập, CMS sẽ tự động hỏi “mật mã xác 

thực” - là một xâu kí tự được tạo ra sau một số tính toán theo một thuật toán nhất 

định đối với từng đối tượng thông tin của Website.  

Mật mã xác thực được tạo ra khi nội dung thông tin được kiểm duyệt và 

phê chuẩn xuất bản (nghĩa là từ thời điểm có thể được truy xuất bởi người truy 

cập) và được kiểm tra lại trước khi người truy cập có thể xem được toàn bộ nội 

dung thông tin đó. 

Cơ chế kiểm soát, phối hợp quản lý thông tin: 

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quy định về quy 

trình xuất bản Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Qua đó, có cơ chế thực hiện kiểm 

tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các thông tin trước và sau khi đăng tải. 

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ 

với nhà cung cấp (đơn vị) vận hành hệ thống hạ tầng máy chủ trang Tạp chí điện tử. Có 
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phương án dự phòng để duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục. Có xây dựng phương 

án bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin; cơ chế phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn 

các hình thức truy nhập bất hợp pháp hoặc bị tấn công trên mạng Internet. 

2.6. Phương án kỹ thuật vận hành 

Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vận hành hệ thống Tạp chí điện tử 

Để đảm bảo vận hành hệ thống Tạp chí điện tử được hoạt động ổn định, 

liên tục, có khả năng đáp ứng được lượng truy cập lớn và đặc biết là đảm bảo 

công tác an toàn thông tin đòi hỏi một số yêu cầu kĩ thuật sau: 

Hệ thống máy chủ có đủ năng lực tính toán, lưu trữ và khả năng dự phòng. 

Hệ thống máy chủ phải được vận hành tại đơn vị có khả năng đáp ứng hạ tầng 

phòng máy chủ (Trung tâm dữ liệu) đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn của Trung 

tâm dữ liệu như hạ tầng phụ trợ điện, điều hòa, làm mát, phòng cháy chữa cháy. 

Hệ thống mạng phải đảm bảo tốc độ truy cập băng thông rộng và có 

Phương chạy song song, dự phòng. 

Về công tác An toàn thông tin hệ thống Tạp chí điện tử phải được đặt và 

kiểm soát bởi các hệ thống bảo mật được cập nhật tính năng và bản vá thường 

xuyên để ngăn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ và các cuộc tấn công 

mạng khác. 

Phải có hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng đáp ứng các được sao lưu dữ 

liệu định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Để đảm bảo khả năng phục hồi 

dữ liệu khi có sự cố xảy ra. 

Đơn vị vận hành hạ tầng phải có phòng giám sát và nhân sự chuyên trách 

để giám sát vận hành thường xuyên. 

Phương án đảm bảo hạ tầng cho hệ thống Tạp chí điện tử 

Theo yêu cầu Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử; tại 

điểm đ, Điều 10, Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền 

thông khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử, đơn vị phải có trang 

điện tử hoạt động theo dạng Demo tại địa chỉ www.tainguyenvamoitruong.vn, 

hoạt động đảm bảo các quy định về an toàn công nghệ thông tin, bảo mật tối đa.  

Năm 2022 và các năm tiếp theo, đề xuất phương án thuê dịch vụ của nhà 

cung cấp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để vận hành hệ thống tạp chí điện tử và 

phù hợp với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 
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III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ  

1. Đánh giá hiệu quả tuyên truyền ngành tài nguyên và môi trường 

- Công tác tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm. Đây cũng là lĩnh vực thu hút được sự 

chú ý của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Vì vậy, Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường điện tử sẽ thu hút được đông đảo bạn đọc, nhất là các nhà quản 

lý, các nhà khoa học, doanh nghiệp, doanh nhân  thuộc mọi thành phần kinh tế, 

người tiêu dùng,... tham gia.  

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử vận hành trong bối cảnh 

Internet đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, số lượng người truy cập Internet 

ngày càng nhiều vì tính thuận tiện, nhanh chóng, đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu 

tiếp nhận thông tin của bạn đọc.  

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử là một kênh thông tin chuyên 

sâu hữu hiệu, tin cậy về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho cộng đồng doanh 

nghiệp và xã hội. Do đó, tạo nên một diễn đàn quan trọng cho các nhà quản lý, 

các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân, cộng đồng xã 

hội trao đổi, tìm hiểu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đây là những thông 

tin, cơ sở và dữ liệu quan trọng giúp ngành từng bước bổ sung, hoàn thiện hệ 

thống chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

- Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để tránh trùng lắp về hoạt động 

nghiệp vụ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong ngành như: Báo Tài 

nguyên và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử tài nguyên và Môi trường; các 

trang tin, tạp chí, bản tin chuyên ngành, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường sẽ 

bám sát tôn chỉ mục đích, phát huy thế mạnh về thông tin lý luận, khoa học và 

nghiệp vụ của ngành.  

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đi sâu vào tuyên truyền các chủ 

trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi 

trường; các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi 

trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, gồm: Đất đai, tài nguyên 

nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, 

đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, phục vụ 

công tác quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở khoa học và thực 

tiễn; phản biện chính sách, định hướng dư luận xã hội về các hoạt động quản lý, 

sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; tham gia tổng kết thực tiễn, góp ý xây 

dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; phát hiện, 

nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng 

chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; tổ chức các diễn đàn, hội 

thảo trao đổi về nghiệp vụ truyền thông, quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ 

môi trường; các sự kiện liên quan đến truyền thông về tài nguyên và môi trường 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động của Tạp chí và quy định 

của pháp. Qua cách tiếp cận này sẽ giúp công tác thông tin, tuyên truyền và 

ngành tài nguyên và môi trường được đa chiều, sâu rộng và hiệu quả.   
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2. Đánh giá tính bền vững 

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên 

truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì thế, Đề án được thực hiện bám 

sát mục tiêu, định hướng tuyên truyền của Bộ ngành; phổ biến, quán triệt và 

tuyên truyền tốt việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên 

và môi trường, cũng như nhiệm vụ khác. Từ đó, tạo động lực thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ của ngành, đóng góp thiết thực vào các thành tựu chung của đất 

nước. Đây là mục tiêu quan trọng và thiết thực bảo đảm tính bền vững trong 

thực hiện nhiệm vụ. 

Nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường; cung cấp kịp thời thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của 

Bộ và ngành tài nguyên và môi trường; tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin 

giữa Bộ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiếp nhận và công khai thông tin xử 

lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường điện tử. Tăng cường tính bền vững về kỹ thuật, tích hợp thông tin trên 

nhiều nền tảng khác nhau của các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ và 

tương tác với các trang mạng xã hội, phù hợp xu hướng phát triển chung./. 
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