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1. Mục đích: 

 Quy trình này nhằm Quy định, thống nhất về nội dung, trình tự các bước 

tiến hành, thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức các cuộc hội họp, hội nghị 

của Cục Thống kê Hà Tĩnh.  

 Góp phần nâng cao chất lượng các cuộc họp của Cục Thống kê, tạo 

chuyển biến tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công 

tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục đối với tất cả các hoạt động của Ngành 

Thống kê Hà Tĩnh. 

Đảm bảo công tác họp, hội nghị và báo cáo nội bộ được thực hiện theo 

một qui trình thống nhất;  

Đảm bảo công việc không chồng chéo, các bộ phận liên quan làm việc 

hiệu quả, có kế hoạch; 

Đảm bảo công tác tài chính đúng chế độ; 

2. Phạm vi áp dụng: 

- Các đơn vị thuộc văn phòng Cục. 

- Các cuộc họp chung của cơ quan. 

- Các cuộc tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo. 

           3. Tài liệu viễn dẩn 

            - Luật Thống kê năm 2015; 

 - Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

          - Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 của Quốc 

hội; 

- Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy 

định về chế độ công tác phí chế độ hội nghị; 

 - Quyết định số 45/2018/QĐ – TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước; 

          - Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Cục Thống kê Hà Tĩnh; 

          - Quy chế tổ chức và hoạt động VP Cục Thống kê Hà Tĩnh ban hành theo 

quy định số 45/ QĐ – CTK ngày 23/5/2017. 

4. Định nghĩa/Viết tắt:  

- Họp là một hình thức hoạt động quản lý nhà nước, một cách thức giải 

quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp 

thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động trong việc giải quyết các 

công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo qui định của 

pháp luật. 
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- Họp tham mưu, tư vấn là cuộc họp để thủ trưởng cơ quan hành chính 

nhà nước nghe các ý kiến đề xuất và kiến nghị của các đại biểu tham dự, chuyên 

gia, nhà khoa học nhằm có đủ thông tin, có thêm các cơ sở, căn cứ trước khi ra 

quyết định theo chức năng, thẩm quyền. 

- Họp làm việc là cuộc họp của cấp trên với các đơn vị cấp dưới để giải 

quyết những công việc có tính chất quan trọng vượt quá thẩm quyền của cấp 

dưới hoặc để kiểm tra trực tiếp, tại chỗ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, 

công tác của cấp dưới. 

 - Họp chuyên môn là cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vấn đề thuộc 

về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, dự án, đề án, phương án Tổng điều tra, phương án điều tra, tài liệu 

chuyên môn nghiệp vụ. 

            - Họp giao ban là cuộc họp của Lãnh đạo cơ quan để nắm tình hình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết 

các công việc thường xuyên, công việc theo kế hoạch công tác. 

           - Hội nghị tập huấn, triển khai là cuộc họp để quán triệt thống nhất nhận 

thức và hành động về nội dung và tinh thần các chủ trương, chính sách lớn, quan 

trọng của Đảng và Nhà Nước về quản lý và điều hành hoạt động KT-XH. 

          - Họp tổng kết (Hội nghị tổng kết) hàng năm là cuộc họp để kiểm điểm, 

đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm và bàn 

phương hướng nhiệm vụ công tác cho năm tới của cơ quan, đơn vị hành chính 

nhà nước. 

          - Họp sơ kết hoặc tổng kết chuyên đề là cuộc họp đánh giá tình hình triển 

khai và kết quả thực hiện một chủ trương chính sách quan trọng. 

          - Người chủ trì cuộc họp là người có thẩm quyền điều hành cuộc họp, đưa 

ra ý kiến kết luận cuộc họp, 

           - Người tham dự cuộc họp là người được triệu tập, người được mời họp 

hoặc người đại diện cho cơ quan, đơn vị được mời họp hoặc uỷ quyền đi dự 

cuộc họp. 

Viết tắt: 

- TCTK: Tổng cục Thống kê. 

- Vụ KHTC: Vụ Kế hoạch Tài chính. 

- CTK: Cục Thống kê. 

- CCTK: Chi Cục Thống kê. 

- Phòng TCHC: Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- VPC: Văn phòng Cục Thống kê. 
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5. Nội dung chi tiết 

5.1. Các cuộc họp, báo cáo nội bộ 
 

STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm 

1 

Đăng ký thời gian Hội nghị, hội thảo với Lãnh đạo Cục 

(trước ngày dự kiến ít nhất 5 ngày, trừ trường hợp có 

yêu cầu đột xuất). 

LĐ đơn vị 

tổ chức HN, hội 

thảo 

2 
Trình Lãnh đạo Cục phê đuyệt nội dung, thành phần, 

thời gian, địa điểm Hội nghi, hội thảo. 

LĐ đơn vị 

tổ chức HN, hội 

thảo 

3 
Chuẩn bị nội dung, tài liệu Hội nghị, hội thảo. 

In ấn tài liệu phục vụ Hôi nghị, hội thảo. 

LĐ đơn vị 

tổ chức HN, hội 

thảo; Phòng TCHC 

4 

Lập dự toán, quyết toán kinh phí hội nghị (theo mẫu….) 

chế độ Nhà nước qui định (Kế toán phối hợp hướng dẫn 

đơn vị đăng ký hội nghị, hội thảo). 

Phòng TCHC (kế 

toán) phối hợp đơn 

vị tổ chức hội nghị 

5 
Trình Lãnh đạo Cục duyệt dự toán sau đó chuyển 

Trưởng phòng TCHC. 

Đơn vị tổ chức hội 

nghị 

6 
Phòng TCHC chuẩn bị kinh phí và cơ sở vật chất để 

phục vụ Hội nghị theo dự toán. 
Phòng TCHC 

7 

- Ghi biên bản cuộc họp; 

- Phát tài liệu hội nghị; 

- Phát kinh phí hội nghị (nếu có). 

Phòng TCHC; 

Đơn vị tổ chức hội 

nghị 

8 Quyết toán hội nghị, hội thảo. 
Phòng TCHC 

(Kế toán) 

9 Triển khai nghị quyết cuộc họp tới các đơn vị liên quan. Phòng TCHC 

 

5.2. Các cuộc hội nghị tập huấn, hội thảo 

STT Trình tự thực hiện Trách nhiệm 

1 

Đăng ký kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, hội thảo với 

Lãnh đạo Cục (trước ngày dự kiến ít nhất 5 ngày, trừ 

trường hợp đột xuất). 

Đơn vị 

tổ chức hội nghị 

2 

Trình Lãnh đạo Cục nội dung Hội nghị, thành phần, thời 

gian, địa điểm… 

 

Đơn vị 

tổ chức hội nghị;  
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Soạn thảo Giấy mời họp (yêu cầu phải ghi rõ nội dung Hội 

nghị tập huấn, hội thảo): 

+ Người triệu tập và chủ trì Hội nghị; 

+ Thành phần dự họp; 

+ Người được triệu tập; người được mời tham dự; 

+ Nội dung cuộc họp; thời gian; địa điểm họp; 

+ Những yêu cầu đối với người được triệu tập hoặc được 

mời tham dự. 

- Giấy mời họp phải gửi trước ngày họp ít nhất 3-5 ngày; 

kèm theo là tài liệu, văn bản, nội dung, chương trình hội 

nghị, yêu cầu và những gợi ý liên quan đến nội dung cuộc 

họp (nếu có). 

 

 

 

 

Phòng TCHC 

3 

Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho hội nghị 

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, điều tra 

* Hội nghị tập huấn điều tra 

+ Kế hoạch triển khai 

+ QĐ thành lập Ban Chỉ đạo 

+ QĐ trưng tập cán bộ điều tra, giám sát, tổ trưởng 

+ Phân công điều tra viên 

+ Nội dung điều tra 

* Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 

+ Chuẩn bị nội dung bài giảng 

+ Trả lời câu hỏi của học viên 

- Hội thảo: 

+ Nội dung hội thảo (Tài liệu chuyển trước đối tượng tham 

dự hội thảo ít nhất 2 ngày); 

+ Nội dung tham luận (Danh sách người tham gia, nội 

dung phải được thông báo cho đối tượng tham gia): 

+ Ý kiến đóng góp. 

Đơn vị tổ chức 

hội nghị; 

Phòng TCHC 

4 
Dự toán kinh phí hội nghị (thực hiện theo mẫu biểu quy 

định). 

Đơn vị tổ chức 

hội nghị; 

Phòng TCHC 

5 
Trình Lãnh đạo Cục duyệt dự toán sau đó chuyển Trưởng 

phòng TCHC. 

Đơn vị tổ chức 

hội nghị 

6 
Phòng TCHC chuẩn bị kinh phí và cơ sở vật chất để phục 

vụ hội nghị theo dự toán. 
Phòng TCHC 
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7 
- Cấp phát tài liệu hội nghị; 

- Kinh phí hội nghị (nếu có). 
PhòngTCHC 

8 

Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Cử người ghi biên bản cuộc họp; 

- Chủ trì cuộc họp hoặc người được phân công trình bày 

tóm tắt nội dung cuộc họp. 

- Ý kiến thảo luận thành phần tham gia cuộc họp; 

- Ý kiến kết luận của Chủ trì cuộc họp (nội dung rõ ràng, cụ 

thể thể hiện đầy đủ tính chất các ý kiến thảo luận, yêu cầu 

cuộc họp); 

Trách nhiệm của người chủ trì cuộc họp 

+ Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình, thời 

gian, lịch trình của cuộc họp; 

+ Xác định thời gian tối đa người tham dự cuộc họp trình 

bày ý kiến thảo luận; 

+ Điều khiển cuộc họp theo đúng mục đích, yêu cầu  đặt ra; 

+ Có ý kiến kết luận cuộc họp trước khi kết thúc; 

+ Giao trách nhiệm cho bộ phận thông báo kết quả cuộc 

họp tới những bộ phận có liên quan. 

Trách nhiệm của người tham dự cuộc họp 

+ Nghiên cứu tài liệu liên quan cuộc họp; 

+ Chuẩn bị trước ý kiến phát biểu tham luận; 

+ Dự họp đúng thành, đúng giờ, tham dự dầy đủ thời gian 

của cuộc họp (trong trường hợp đột xuất có thể xin ý kiến 

người chủ trì); 

+ Trong khi dự họp không được làm việc riêng hoặc xử lý 

những công việc không liên quan đến nội dung cuộc họp; 

+ Không sử dụng điện thoại di động trong cuộc họp; 

+ Trình bày ý kiến tham gia tại cuộc họp: ngắn gọn, đúng 

nội dung, không vượt quá thời gian qui định; 

+ Trong trường hợp được cử đi họp thay, thì phải báo cáo 

kết quả cuộc họp cho người cử đi họp. 

 

 

Đơn vị tổ chức 

 

 

Chủ trì hội nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người tham dự 

cuộc họp 
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9 

Biên bản cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp 

- Biên bản cuộc họp gồm những nội dung chính 

+ Chủ trì và thành phần tham dự cuộc họp; 

+ Ghi chép những vấn đề được trình bày và thảo luận tại 

cuộc họp; 

+ Các ý kiến tham luận phát biểu đại biểu tham dự cuộc 

họp; 

+ Kết luận của Chủ trì cuộc họp và các quyết định được 

đưa ra tại cuộc họp; 

- Thông báo kết quả cuộc họp 

Sau cuộc họp phải thông báo kết luận cuộc họp (chậm nhất 

sau 5 ngày làm việc) khi cuộc họp kết thúc, bộ phận được 

giao trách nhiệm phải ra thông báo bằng văn bản kết luận 

cuộc họp gửi cho các bộ phận liên quan được biết, thực 

hiện (nếu có), bao gồm các nội dung sau: 

+ Ý kiến kết luận của Chủ trì cuộc họp về các vấn đề đưa ra 

tại cuộc họp; 

+ Quyết định của người có thẩm quyền được đưa ra tại 

cuộc họp về việc giải quyết các vấn đề có liên quan và phân 

công tổ chức thực hiện; 

Thông báo kết luận cuộc họp gửi qua Hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành tác nghiệp Eoffice  đến các đơn vị liên 

quan. 

Người được 

phân công viết 

biên bản 

 

 

 

 

 

Đơn vị do người 

chủ trì phân 

công 

10 Quyết toán hội nghị. 
Phòng TCHC 

(Kế toán) 

 

6. Các biểu mẫu theo quy định hướng dẫn, bao gồm: 

+ Giấy đăng ký Hội nghị; 

+ Dự toán kinh phí Hội nghị; 

+ Giấy mời; 

+ Danh sách cán bộ tham dự Hội nghị; 

+ Quyết toán Hội nghị. 
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7. Hồ sơ lưu 
 

STT Tên tài liệu được lưu trữ 

1 Biên bản họp, hội nghị, hội thảo. 

2 Hồ sơ Quyết toán hội nghị, hội thảo. 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 05 năm tại Phòng 

TCHC, hết thời hạn trên chuyển bộ phận lưu trữ cơ quan theo Quy định tại 

Quyết định số 556/QĐ-TCTK ngày 04/10/2012 của Tổng cục Thống kê và Quy 

trình Văn thư, lưu trữ QT/TCHC-01 của CTK Hà Tĩnh.  
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