
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-THNC 

V/v thay thế chỉ tiêu thu nhập  

bình quân đầu người trong kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội hằng năm 

và 5 năm của cấp huyện  

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

                                    Kính gửi:  

- Cục Thống kê; 

                       - UBND các huyện, thành phố.  
        

 Xem xét Công văn số 444/CTK-TKTH ngày 07/10/2021 của Cục Thống 

kê về xin ý kiến thay thế chỉ tiêu Thu nhập bình quân đầu người trong kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm đối với UBND các huyện, thành 

phố, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 1. Để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chính sách trong 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm trên địa bàn 

các huyện, thành phố, UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Cục Thống kê tại 

Công văn trên về việc phân bổ chỉ tiêu “Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế 

chủ yếu” 6 tháng và cả năm để các huyện, thành phố thay thế cho chỉ tiêu “Thu 

nhập dân cư bình quân đầu người” sau khi Tổng cục Thống kê công bố số liệu 

GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

 Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 

Kế hoạch thực hiện, có trách nhiệm tính toán, phân bổ chỉ tiêu cho cấp huyện để 

tổ chức triển khai thực hiện.  

2. Về đề nghị giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiêu chí 

giảm nghèo như hiện nay: UBND tỉnh chưa giao cơ quan khác thay Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tính toán về tiêu chí giảm nghèo (tại Công văn số 

1268/VP-TH ngày 02/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh chỉ giao Cục Thống kê 

chủ trì nghiên cứu sử dụng tiêu chí “giảm nghèo” trong Bộ tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới thực hiện cho giai đoạn 2021-2025 để bổ sung vào Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội cấp huyện, cấp xã hằng năm và 5 năm giai đoạn 2021-2025).   

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Thống kê, UBND các huyện, 

thành phố tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: KHĐT, TC, NN-PTNT, CT,  

 XD, VHTTDL, TT-TT,  GTVT, LĐTBXH, 

 Cục Thuế;  

- 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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