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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Quyết định số 763/QĐ-TCTK ngày 30/6/2015 

 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê  

ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 
15/11/2010;  

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV 

ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25/5/2009 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; Quyết định số 1088/QĐ-BKHĐT ngày 
03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25/5/2009; 

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-BKHĐT ngày 07/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-TCTK ngày 30/3/2021 của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Quyết định số 763/QĐ-TCTK ngày 
30/6/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê như sau: 

“1. Thẩm quyền cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi 
dưỡng và tiếp nhận lại công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa học thực 
hiện theo các quy định hiện hành về phân cấp quản lý công chức, viên chức của 
Tổng cục Thống kê. 

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định: 

a) Cử công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo ở nước ngoài; 

b) Gia hạn cử công chức, viên chức tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo ở 
nước ngoài; 

c) Tiếp nhận lại Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo 
Cục Thống kê, Lãnh đạo Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 
thống kê, Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục sau khi hoàn thành 
các khóa đào tạo có thời gian từ 30 ngày liên tục trở lên ở nước ngoài hưởng sinh 
hoạt phí do Nhà nước đài thọ hoặc hưởng lương, sinh hoạt phí do nước ngoài, Tổ 
chức quốc tế đài thọ; 
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d) Cử Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Cục 
Thống kê, Lãnh đạo Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 
thống kê, Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục đi đào tạo, bồi 
dưỡng trong nước; 

e) Gia hạn, tiếp nhận lại Lãnh đạo Vụ, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, 
Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ 
thông tin thống kê, Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục sau khi 
hoàn hành các khóa đào tạo tập trung trong nước nhưng không hưởng lương. 

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Tổng cục trưởng và quyết định: 

a) Cử công chức từ Lãnh đạo cấp phòng trở xuống, thống kê viên chính và 
tương đương trở xuống tại các Vụ, Văn phòng Tổng cục đi đào tạo, bồi dưỡng ở 
trong nước; 

b) Gia hạn, tiếp nhận lại công chức từ Lãnh đạo cấp phòng trở xuống, thống 
kê viên chính và tương đương trở xuống tại các Vụ, Văn phòng Tổng cục sau khi 
hoàn thành các khóa đạo tạo tập trung trong nước nhưng không hưởng lương. 

c) Tiếp nhận lại công chức từ Lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở 
xuống, thống kê viên chính và tương đương trở xuống sau khi hoàn thành các 
khóa đào tạo có thời gian từ 30 ngày liên tục trở lên ở nước ngoài hưởng sinh 
hoạt phí do Nhà nước đài thọ hoặc hưởng lương, sinh hoạt hoạt phí do nước 
ngoài, Tổ chức quốc tế đài thọ. 

4. Cục trưởng Cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng 
dụng công nghệ thông tin thống kê, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
Tổng cục quyết định: 

a) Quyết định cử công chức, viên chức từ Lãnh đạo cấp phòng và tương 
đương trở xuống, thống kê viên chính và tương đương trở xuống thuộc đơn vị 
quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước; 

b) Gia hạn, tiếp nhận lại công chức, viên chức từ Lãnh đạo cấp phòng và 
tương đương trở xuống, thống kê viên chính và tương đương trở xuống thuộc 
đơn vị quản lý sau khi hoàn thành các khóa đào tạo tập trung trong nước nhưng 
không hưởng lương. 

5. Trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có yêu cầu về thẩm quyền ký 
quyết định cử công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng khác với 
quy định tại Quyết định số 763/QĐ-TCTK ngày 30/6/2015 và Quyết định này thì 
Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng cục trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem 
xét, quyết định.  

6. Trường hợp công chức, viên chức xin nghỉ việc không hưởng lương để 
đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về 
chế độ nghỉ không hưởng lương.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục, 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c); 
- Lãnh đạo Tổng cục; 
- Lưu: VT, TCCB (5b). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
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