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QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng phần mềm quản lý cuộc họp của Tổng cục Thống kê 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

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 Kế hoạch số 200/KH-TCTK ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Tổng 

cục Thống kê về Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý cuộc họp của Tổng cục 

Thống kê; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng chính thức phần mềm quản lý cuộc họp của Tổng cục 

Thống kê từ ngày 01/01/2022. 

Điều 2. Giao Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm: 

- Phân quyền khởi tạo cuộc họp cho công chức, viên chức của các đơn vị 

trong toàn Ngành. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong toàn Ngành triển khai phần mềm quản lý 

cuộc họp; kịp thời báo cáo Tổng cục trưởng những đơn vị không thực hiện nghiêm túc.  

- Hàng năm báo cáo Tổng cục trưởng kết quả triển khai phần mềm tại các 

đơn vị trong toàn Ngành.  

- Quản trị phần mềm để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, thông suốt; hỗ 

trợ các đơn vị trong quá trình sử dụng phần mềm. 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, nâng cấp phần mềm cho phù hợp với thực tiễn 

công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thống kê. 
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Điều 3. Giao Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành: 

- Nghiêm túc triển khai, khởi tạo đầy đủ các cuộc họp do Lãnh đạo Tổng 

cục chủ trì mà đơn vị được giao chuẩn bị, các cuộc họp của đơn vị.  

- Tổ chức triển khai phần mềm tới các Chi Cục Thống kê (đối với Cục 

trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). 

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành 

và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;  

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Lưu: VT, VPTC. 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hương 
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