
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-THNC     Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 

V/v cung cấp thông tin phục vụ 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 

quý III và 9 tháng năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

 - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện Công văn số 1340/TCTK-TTDLV ngày 10/9/2021 của Tổng 

cục Thống kê về việc hỗ trợ chỉ đạo cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

 1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố thống kê số liệu tại Biểu 1 kèm theo Công văn trên. 

 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố thống kê số liệu tại Biểu 2, Biểu 4 kèm theo 

Công văn trên. 

 3. Giao UBND các huyện, thành phố thống kê số liệu tại Biểu 3 kèm theo 

Công văn trên, gửi Cục Thống kê; đồng thời cung cấp thông tin, số liệu trên địa 

bàn theo Biểu 1, Biểu 2 cho Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, Sở Y tế để 

tổng hợp chung cho toàn tỉnh.  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thành 

phố gửi Cục Thống kê các thông tin, số liệu trên trước ngày 18/9/2021. 

 Công văn số 1340/TCTK-TTDLV gửi kèm theo qua VNPT-iOffice. 

     Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà  
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