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Kính gửi: 
 

 
- Cục Thống kê tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 85/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 12/8/2019 của 
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về tổng kết và khen 
thưởng trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Cục Thống kê tỉnh 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng yêu cầu tại Công 
văn trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/8/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan lựa chọn, đề 
xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng yêu cầu tại Công văn trên; 
phân bổ, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng kinh phí Hội nghị Tổng kết và khen 
thưởng Tổng điều tra năm 2019 được giao theo đúng quy định. 

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
tổng điều tra năm 2019 theo đúng yêu cầu tại Công văn trên xong trước ngày 
20/9/2019. 

(Công văn số 85/BCĐTW-VPBCĐTW được gửi qua Văn phòng điện tử eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Cục Thống kê, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và 
nhà ở trình; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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