
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số :           /CV-CTK Bình Phước, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

V/v cử công chức tham gia Tổ công tác 

cấp tỉnh chỉ đạo điều tra nông thôn,  

nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ ban hành kèm 

theo Quyết định 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục Trưởng Tổng cục 

Thống kê về việc tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 

1/7/2020; Nhằm giúp chỉ đạo thực hiện công tác điều tra trên địa bàn được tốt, Cục 

Thống kê đề nghị Quý Sở cử 01 lãnh đạo Phòng và 01 chuyên viên lĩnh vực nông 

nghiệp tham gia Tổ công tác theo mẫu danh sách đính kèm và gửi về Cục Thống 

kê chậm nhất ngày 11 tháng 5 năm 2020 để ra Quyết định thành lập Tổ công tác. 

 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

    

    

    

    

 

Nhận được công văn này Cục Thống kê đề nghị Quý Sở bố trị cán bộ đúng 

theo thành phần đã quy định. Xin trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG 

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- Lưu: VT,NN.  

  

  

  

  

 Trương Quang Phúc 
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