
 
 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

Số:        /QĐ-CTK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 02 năm 2021 

                                                         

QUYẾT ĐỊNH 

  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng  

phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định Căn cứ Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ, về việc Công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015); 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TCTK ngày 05/4/2020 của Tổng cục Thống 

kê về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

 Căn cứ Quyết định số 161-QĐ/CTK-ISO  ngày 29/12/2020 của Cục trưởng 

Cục Thống kê Hà Tĩnh về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Cục Thống kê Hà Tĩnh;  

Căn cứ Kết luận cuộc họp Lãnh đạo Cục về đánh giá nội bộ tài liệu xây 

dựng ISO 9001:2015 của Cục Thống kê Hà Tĩnh ngày 24/02/2021; 

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Tổ trưởng Tổ triển 

khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 tại Cục Thống kê Hà Tĩnh,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Thống kê Hà Tĩnh đã 

ban hành tại Quyết định số 161 QĐ/CTK-ISO ngày 29/12/2020 của Cục Thống 

kê Hà Tĩnh phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại 
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Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính Phủ đối 

với các hoạt động của Cục Thống kê Hà Tĩnh trong Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định này.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ trưởng Tổ triển khai xây 

dựng và áp dụng TCVN ISO, các Trưởng phòng văn phòng Cục và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Tổng cục trưởng TCTK     B/c; 

- BCĐ XD ISO TCTK 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT, Tổ ISO. 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hùng 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH 
 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và phù hợp với 

chức năng nhiệm vụ của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CTK 

ngày     tháng 02 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh) 

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 

 

 Hà Tĩnh, ngày     tháng 02 năm 2021 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hùng 

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN  
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TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-CTK ngày …/02/2021 

của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh) 

 

STT Tên hoạt động 

I Phòng Tổ chức Hành chính 

1 Quy trình quản lý công tác văn thư, lưu trữ  

2 Quy trình quản lý tài sản, tài chính công  

3 Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo  

4 
Quy trình về tiếp nhận, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, điều động, 

đánh giá cán bộ công chức  

5 Quy trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm  

II Phòng Thống kê Tổng hợp 

6 Quy trình tổ chức thực hiện công tác thống kê tài khoản quốc gia  

7 Quy trình tổ chức thực hiện công tác thống kê tổng hợp  

8 Quy trình tổ chức cuộc thanh tra  

9 Quy trình công tác phương pháp chế độ  

III Phòng Thống kê Xã hội 

10 Quy trình thực hiện báo cáo lao động việc làm  

11 Quy trình thực hiện báo cáo dân số  

12 Quy trình thực hiện báo cáo xã hội môi trường  

IV Phòng Thống kê Kinh tế 

13 Quy trình thực hiện báo cáo thống kê Công nghiệp  

14 Quy trình thực hiện báo cáo thống kê xây dựng  

15 Quy trình thực hiện báo cáo thống kê vốn đầu tư  

16 Quy trình thực hiện báo cáo thống kê giá  

17 Quy trình thực hiện báo cáo thống kê thương mại, dịch vụ  

18 Quy trình thực hiện báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm  

19 Quy trình thực hiện báo cáo năng suất sản lượng cây lâu năm  

20 Quy trình thực hiện báo cáo thống kê chăn nuôi  

21 Quy trình thực hiện báo cáo thống kê lâm nghiệp  

22 Quy trình thực hiện báo cáo thủy sản  
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V Phòng Thu thập thông tin thống kê 

23 Quy trình quản lý thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin  

24 Quy trình thực hiện các cuộc Tổng điều tra thống kê  

25 Quy trình điều tra cơ sở SXKD cá thể hàng năm  

26 Quy trình điều tra doanh nghiệp hàng năm 

27 Quy trình điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm  

28 Quy trình thực hiện điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm  

29 Quy trình thực hiện điều tra lâm nghiệp  

30 Quy trình thực hiện điều tra thủy sản  

31 Quy trình thực hiện điều tra lao động việc làm  

32 Quy trình thực hiện điều tra thống kê biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình  

33 Quy trình thực hiện điều tra thống kê khảo sát mức sống hộ dân cư  

34 Quy trình thực hiện điều tra Công nghiệp  

35 Quy trình thực hiện điều tra xây dựng  

36 Quy trình thực hiện điều tra vốn đầu tư  

37 Quy trình lập thực hiện điều tra thống kê giá  

38 Quy trình thực hiện điều tra thống kê thương mại, dịch vụ  

39 Quy trình điều tra chăn nuôi
* 

* Bổ sung so với Quyết định số 161 QĐ/CTK-ISO ngày 29/12/2020 của Cục 

Thống kê HàTĩnh 
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