BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 517/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trường Trung cấp Thống kê

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 phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức
hành chính sự nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thống kê và Vụ trưởng Vụ
Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trường Trung cấp Thống kê là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục
Thống kê, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
đồng thời chịu sự quản lý hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
Trường hoạt động theo Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.
2. Trường Trung cấp Thống kê là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc
hệ thống giáo dục Quốc dân có chức năng đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề ở
trình độ trung cấp và trình độ thấp hơn về lĩnh vực thống kê và lĩnh vực kinh tế
khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; nghiên cứu khoa học phục vụ
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yêu cầu phát triển ngành Thống kê và phát triển kinh tế - xã hội. Trường Trung
cấp Thống kê chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Thống kê về chương trình
giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính theo
quy định của pháp luật.
3. Trường Trung cấp Thống kê là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một
phần chi phí hoạt động, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy
định của pháp luật.
Trường Trung cấp Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được
mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trụ sở của Trường đặt tại khu phố 5 phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà,
tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học
tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương
trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tổng cục Thống kê.
2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương
trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Xây dựng chương trình khung
các môn nghiệp vụ thống kê trình Tổng cục Thống kê phê duyệt. Tổ chức biên
soạn và duyệt giáo trình các môn học trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm
định do Hiệu trưởng thành lập.
3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thống kê cho công chức, viên
chức ngành Thống kê và người làm công tác thống kê ở doanh nghiệp, cơ quan,
tổ chức khác.
4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu
khoa học để ứng dụng trong hoạt động thống kê và quản lý kinh tế - xã hội; thực
hiện các loại hình dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
5. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục
của cơ quan có thẩm quyền. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng
giáo dục.
6. Phối hợp với tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục;
tổ chức cho công chức, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.
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7. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức
nghiên cứu khoa học và các tổ chức khác trong nước và nước ngoài nhằm nâng
cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, đào tạo nhân lực cho
ngành Thống kê và cho xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
8. Được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật
chất; được miễn, giảm thuế đất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động,
quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
9. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.
10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế
độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn
nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý
của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng
cục Thống kê.
11. Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của
pháp luật và Tổng cục Thống kê.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động
1. Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Thống kê gồm có:
1.1. Hội đồng Trường.
1.2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
1.3. Hội đồng đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác;
1.4. Các phòng chức năng:
a) Phòng Tổ chức - Hành chính;
b) Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh;
d) Phòng Tài vụ.
1.5. Các Khoa:
a) Khoa Chính trị;
b) Khoa Thống kê;
c) Khoa Kế toán;
d) Khoa Tin học - Ngoại ngữ.
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2. Việc thành lập mới, giải thể, tách nhập các tổ chức trực thuộc trường thực
hiện theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
3. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc
do Trường Trung cấp Thống kê quy định.
4. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống
kê bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Hiệu trưởng là
người đại diện theo pháp luật của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Tổng cục
trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về toàn bộ
hoạt động của Trường. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm
trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công.
Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và cách chức
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc Trường theo
quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số
880/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục
Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trường Trung học Thống kê II.
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch tài chính, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thống kê 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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