
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                            Số :      /CV-CTK Bình Phước, ngày    tháng 8  năm 2020 

    V/v cử Lãnh đạo và chuyên viên tham gia 

     Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc 

      Tổng điều tra kinh năm 2021 

 

 

Kính gửi:      

- Sở Nội vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình; 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg  ngày 27  tháng 02 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 

1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

 Căn cứ Công văn số 4854/BCĐTW-TTT ngày 29 tháng 07 năm 2020  của 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương 2021 về việc hướng dẫn công tác 

chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở  hành chính năm 2021. 

Để tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê đề nghị 

quý cơ quan cử 01 Lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra và 01 chuyên 

viên tham gia Tổ thường trực  giúp việc cho Ban chỉ đạo. 

 Danh sách gửi về Cục Thống kê trước ngày 15 tháng 8 năm 2020. 

Cục Thống kê rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo các Sở, 

ban, ngành để Cục Thống kê kịp thời tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ 

đạo theo quy định.   

 KT. CỤC TRƯỞNG 

Nơi nhận : PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Lãnh đạo CTK; 

- Lưu: VT. 

 

  

Kiều Hữu Quang 
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