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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc
của Vụ Tổ chức cán bộ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên
chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị hành chính thuộc Tổng cục Thống kê, có chức
năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công
tác tổ chức, cán bộ và đào tạo.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, dài hạn và các
chương trình, dự án về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo thuộc phạm vi quản lý
của Tổng cục Thống kê.
2. Sắp xếp, củng cố hệ thống tổ chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Tổng cục
Thống kê; củng cố tổ chức thống kê Bộ, ngành.
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3. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý công tác đào tạo, quản lý hồ
sơ, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công chức, công vụ theo kế hoạch hàng
năm, đột xuất; phối hợp với Thanh tra Tổng cục trong công tác thanh tra và xét
khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức trong Ngành.
4. Xây dựng kế hoạch và phân bổ biên chế công chức, viên chức hàng năm
cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê.
5. Hướng dẫn xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức ở các đơn vị
hành chính, sự nghiệp; chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức và
chức danh, tiêu chuẩn lãnh đạo của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.
6. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng cử công chức, viên chức học tập, khảo
sát, nghiên cứu, hội nghị, hội thảo ở nước ngoài; quản lý hộ chiếu của công chức,
viên chức. Phối hợp với các Dự án theo dõi, quản lý công tác đào tạo, khảo sát.
7. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
8. Quản lý, giám sát các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao
Tổng cục Thống kê quản lý về công tác tổ chức và cán bộ bao gồm: thành lập, gia
nhập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp; việc thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động
của doanh nghiệp; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chế độ lương, thưởng,
thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
9. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong Ngành về công tác tổ
chức, cán bộ và đào tạo.
10. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác quốc tế; thanh tra
nghiệp vụ; thi đua khen thưởng; kế hoạch tài chính và văn phòng.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.
Điều 3. Chế độ làm việc
1. Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và công chức
chuyên môn. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.
2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về
toàn bộ các hoạt động của Vụ; Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng và chịu trách
nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được giao. Công chức chuyên môn thực hiện
và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng giao.
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3. Vụ làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; trong
trường hợp Lãnh đạo Tổng cục giao nhiệm vụ trực tiếp cho Phó Vụ trưởng hoặc
công chức chuyên môn thì Phó Vụ trưởng, công chức chuyên môn có trách
nhiệm thi hành và báo cáo Vụ trưởng.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Quyết định số 696/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Tổng
cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ
làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Đỗ Thức
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