
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

Số: 394 /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày  15 tháng 10 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ  

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 
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 việc tổng kết và khen 
thưởng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;  

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị tổng 
kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 như sau: 

  1. Thành phần 

- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số 
và nhà ở tỉnh năm 2019 tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của 
Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng (Sở Nội vụ); 

- Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số 
và nhà ở năm 2019 cấp huyện và 01 đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp huyện; 

- Tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh. Tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh 
(giao Cục trưởng Cục Thống kê mời và đưa đón đại biểu).  

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00’, ngày 17/10/2019 (Thứ Năm).  

          3. Địa điểm: Hội trường B2, Nhà khách Tỉnh ủy (số 15 Cửa Nam, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

 4. Nội dung: Tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng 
điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (có chương trình kèm theo). 

 



UBND tỉnh trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa 
bàn tỉnh (cử PV đưa tin); 
- Chi cục Thống kê các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Lưu VT, TH (PT). 

TMTL. CHỦ TỊCH 
       CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

      Phùng Quang Hội  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH 
Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ  

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 

 Thời gian tổ chức: Từ 14 giờ 00’ ngày 17/10/2019 

 Địa điểm tổ chức: Nhà khách Tỉnh ủy 
 

Thời gian NỘI DUNG THỰC HIỆN 

13h30 – 14h00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

14h00 – 14h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Cục Thống kê 

14h05 – 14h20 
Clip về quá trình thực hiện Tổng điều 
tra 

Ban tổ chức 

14h20 – 14h30 Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

14h30 - 14h40 
Báo cáo tổng kết Tổng điều tra năm 
2019 

Cục Thống kê 

14h40 - 14h50 
Báo cáo kết quả sơ bộ của Tổng điều tra 
năm 2019 

Cục Thống kê 

14h50 – 15h00 
Trình chiếu kết quả số liệu chủ yếu của 
Tổng điều tra năm 2019 

Ban tổ chức 

15h00 – 15h20 Báo cáo tham luận 

Ông Hoàng Hùng Cường, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Lộc Bình 

Ông Nguyễn Trung Dũng, 
Chi cục trưởng Thống kê 
huyện Văn Lãng 

15h20 – 15h35 
Phát biểu của lãnh đạo Tổng cục 
Thống kê  

Lãnh đạo Tổng cục Thống 
kê 

15h35 – 15h50 Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh 

15h50 – 16h45 Công tác thi đua khen thưởng Sở Nội vụ và Cục Thống kê 

16h45 – 17h00 Bế mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh 

               

Kết thúc Hội nghị trân trọng kính mời các đại biểu dự bữa cơm thân mật tại Nhà 

khách Tỉnh ủy.                                                 
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