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DANH MỤC TÀI LIỆU DỰ KIẾN 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN  

TCVN ISO 9001:2015 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH ........ 

 

STT Tên tài liệu Mã số Ghi chú 

A. MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

1.  Mô hình hệ thống quản lý chất lượng 

- Chính sách Chất lượng 

- Mục tiêu chất lượng 

- Tổng hợp phân tích bối cảnh và quản 

trị rủi ro 

 

- CSCL 

- MTCL 

PTQTRR 

 

2.  Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn 

bản (tài liệu, hồ sơ) 
HD.01 

 

3.  Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội HD.02  

4.  Hướng dẫn Đánh giá nội bộ HD.03  

5.  Hướng dẫn Kiểm soát sự KPH và HĐKP HD.04  

B. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ   

I Phòng Thống kê tổng hợp 

6.  Quy trình tổ chức thực hiện công tác thống 
kê tài khoản quốc gia  

QT.TKTH.01  

7.  Quy trình tổ chức thực hiện công tác thống 
kê tổng hợp 

QT.TKTH.02  

8.  Quy trình tổ chức cuộc thanh tra QT.TKTH.03  

9.  Quy trình công tác phương pháp chế độ QT.TKTH.04  

II Phòng Thống kê kinh tế   

A Thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản 

10.  Quy trình báo cáo điều tra diện tích, năng 
suất, sản lượng 

QT.TKNN.01  

11.  Quy trình báo cáo số liệu điều tra lâm 
nghiệp  

QT.TKNN.02  

12.  Quy trình thực hiện báo cáo điều tra chăn 
nuôi 

QT.TKNN.03  

13.  Quy trình thực hiện báo cáo điều tra thủy 
sản 

QT.TKNN.04  

14.  Quy trình thực hiện báo cáo điều tra cây lâu 
năm 

QT.TKNN.05  
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B Thống kê Công nghiệp, Xây dựng 

15.  Quy trình thực hiện công tác thống kê Công 
nghiệp  

QT.CNXD.01  

16.  Quy trình lập báo cáo định kỳ về xây dựng QT.CNXD.02  

17.  Quy trình thực hiện báo cáo thống kê vốn 
đầu tư 

QT.CNXD.03  

18.  Quy trình điều tra doanh nghiệp  hàng năm QT.CNXD.04  

C Thống kê Thương mại   

19.  Quy trình lập báo cáo điều tra thống kê giá QT.TKTM.01  

20.  Quy trình lập báo cáo điều tra thống kê 
thương mại, dịch vụ  

QT.TKTM.02  

21.  Quy trình điều tra cơ sở SXKD cá thể hàng 
năm 

QT.TKTM.03  

III Phòng Thống kê xã hội 

22.  Quy trình báo cáo điều tra lao động việc làm QT.TKXH.01  

23.  Quy trình báo cáo điều tra thống kê biến 
động dân số và kế hoạch hóa gia đình 

QT.TKXH.02  

24.  Quy trình báo cáo và điều tra thống kê khảo 
sát mức sống hộ dân cư 

QT.TKXH.03  

25.  Quy trình báo cáo thống kê định kỳ dân số, 
lao động, xã hội môi trường 

QT.TKXH.04  

IV Phòng thu thập thông tin thống kê 

26.  Quy trình quản lý thiết bị hạ tầng công nghệ 
thông tin 

QT.TTTK.01  

27.  Quy trình thực hiện các cuộc tổng điều tra 
thống kê 

QT.TTTK.02  

V Phòng tổ chức hành chính 

28.  Quy trình quản lý công tác văn thư, lưu trữ QT.TCHC.01  

29.  Quy trình quản lý tài sản, tài chính công QT.TCHC.02  

30.  Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo QT.TCHC.03  

31.  Quy trình về tiếp nhận, bồi dưỡng, đào tạo, 
quy hoạch, luân chuyển, điều động, đánh giá 
cán bộ, công chức 

QT.TCHC.04  

32.  Quy trình thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng hàng năm 

QT.TCHC.05  

 


