
BCĐ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 

VÀ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH 2021 

TỈNH NINH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BCĐ-TTT 
 

V/v phối hợp thu thập thông tin 

Tổng điều tra kinh tế 2021 

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:   Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 

và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Ninh Thuận. 

  

 Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BCĐ ngày 12/01/2021 của Trưởng Ban 

Chỉ đạo về Kiện toàn Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 

và Điều tra cơ sở hành chính;  Quyết định số 321/QĐ-BCĐ ngày 23/02/2021 

của Trưởng Ban Chỉ đạo về Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ 

Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính; Kế hoạch số 

884/KH-BCĐ ngày 24/02/2021 về Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.  

Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra đề nghị Thành viên Ban Chỉ đạo  

Sở, ngành phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện cho các thành viên Tổ Thường trực giúp 

việc Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công ở Hội nghị tập huấn Tổng 

điều tra (từ ngày 03-5/3/2021) tại Cục Thống kê.  

Thành viên Tổ Thường trực Sở, ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn thu thập 

thông tin các đơn vị Sự nghiệp, Hiệp hội trực thuộc Sở, ngành hoặc lĩnh vực Sở, 

ngành quản lý theo danh sách Cục Thống kê gửi. Danh sách các đơn vị này gửi vào 

hộp thư điện tử cá nhân (email) của thành viên Tổ Thường trực được phân công. 

Những vấn đề chưa rõ khi thực hiện, xin liên hệ trực tiếp với Phòng thu thập 

thông tin Thống kê (Cục Thống kê) theo số điện thoại: 0259.3825360; email: 

thuthapnth@gso.gov.vn ; hoặc thongkesunghiephiephoi@gmail.com ./. 

 Trân trọng!  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng BCĐ tỉnh; 

- LĐ Cục TK; 

- Thành viên TTT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTT. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Nguyễn Văn Hương 
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