
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Số:             /QĐ-TCTK Hà Nội, ngày        tháng 12  năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 910/QĐ-TCTK   

ngày 27/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành  

Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thống kê, 

tài liệu thống kê của cơ quan Tổng cục Thống kê 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 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 Tờ trình ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Tổng cục; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 910/QĐ-TCTK  ngày 

27/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế Quản lý hoạt 

động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thống kê, tài liệu thống kê của cơ quan 

Tổng cục Thống kê như sau: 

1. Điều 3 của Quyết định số 910/QĐ-TCTK ngày 24/4/2020 được sửa đổi, bổ 

sung như sau: 

“Điều 3: Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng các Vụ, Giám đốc Nhà Xuất 

bản Thống kê, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.” 

2. Khoản 1 Điều 1 của Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành 

xuất bản phẩm thống kê, tài liệu thống kê của cơ quan Tổng cục Thống kê  được sửa 

đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dung 

 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc và các nội dung quản 

lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thống kê, tài liệu 

thống kê của các Vụ, Văn phòng Tổng cục; trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá 
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nhân tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thống kê, tài liệu 

thống kê; quy trình triển khai tổ chức hoạt động xuất bản, in phát hành xuất bản 

phẩm thống kê của cơ quan Tổng cục Thống kê.”                                                                                                                                                                                                                           

Điều 2. Chánh Văn phòng Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- LĐTC; 

- Vụ  PCTT; 

- Cục TTDL; 

- Lưu: VT, VPTC. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
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