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Kính gửi:
 

Cục Thống kê tỉnh. 
 

Xem xét Tờ trình số 69/TTr-BCĐT ngày 30/9/2019 của Ban Chỉ đạo 
Tổng điều tra dân số và nhà ở về tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số 
và nhà ở năm 2019 tỉnh Lạng Sơn; 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. Thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và 
nhà ở năm 2019 tỉnh Lạng Sơn vào buổi chiều ngày 17/10/2019 (thứ Năm). Địa 
điểm tổ chức Hội nghị tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Về thành phần đại biểu: Bổ sung mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

2. Nhất trí về nội dung chương trình Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh sẽ phát biểu chỉ đạo. 

3. Giao Cục Thống kê tỉnh: 
- Trình ban hành giấy mời Hội nghị chậm nhất vào ngày 10/10/2019. 
- Dự thảo các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019 tỉnh Lạng Sơn; bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị; bài 
phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/10/2019. 

- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân xây dựng báo cáo tham luận tại Hội 
nghị. 
 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh: Chuẩn bị Hội trường 
(trang trí, khánh tiết); in ấn, phát tài liệu cho đại biểu dự Hội nghị; tổ chức đón 
tiếp đại biểu; công tác hậu cần và các điều kiện khác có liên quan trong quá trình 
tổ chức Hội nghị. 

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 BCĐ Tổng điều tra dân số  
  và nhà ở tỉnh; 
- 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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