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V/v rà soát, đánh giá số liệu dân số 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  22 tháng 10  năm 2018 

 
Kính gửi:  

- Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Để tiếp tục bổ sung, củng cố số liệu dân số phục vụ công tác thẩm định của 
Bộ Xây dựng về Đề án công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại 
II, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

 Giao Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với UBND thành phố 
Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, khảo sát đánh giá 
báo cáo số liệu dân số năm 2017 và số liệu dân số đến thời điểm hiện nay của 
thành phố Lạng Sơn bao gồm: Dân số thường trú, tạm trú từ 6 tháng trở lên; số 
lượng lao động tạm trú từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; lực lượng công an, quân đội; 
lượt khách tham quan du lịch và tham gia hoạt động xuất nhập cảnh qua địa bàn 
thành phố; số lượng người đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế; đối 
tượng là người địa phương khác tham gia các hoạt động tại thành phố Lạng Sơn 
và thời gian lưu trú của các đối tượng trên tại thành phố Lạng Sơn. Kết quả khảo 
sát gửi về UBND tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn trước ngày 10/11/2018 để 
phục vụ công tác thẩm định của Bộ Xây dựng. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh để Cục 
Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH và ĐT, XD, VHTT&DL; 
- Công an tỉnh; 
- Bộ CHQS tỉnh; 
- C, PVP, NC, TH, KTCN, TH-CB; 
- Lưu VT, NC (TTD). 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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