
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH NINH THUẬN Ninh Thuận, ngày 19 tháng 02 năm 2016. 

Số          /BCĐT-TTT 

V/v Thành lập Ban chỉ đạo TĐT 

cấp huyện,thành phố và xã,phường 
 

 

 

Kính gởi:   Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 

các huyện, thành phố 

 

Căn cứ Quyết  định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016. 

Căn cứ Quyết  định số 2482/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận  về việc Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều 

tra Nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016, tỉnh Ninh Thuận. 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh đã có công văn số 488/ CTK-NN ngày 10 tháng 10 

năm 2015 về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp 

và thuỷ sản năm 2016 cấp huyện, xã, phường và thị trấn. 

Đến nay các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có Quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo và hướng dẫn thành lập xong ban chỉ đạo của cấp xã, phường và  thị trấn trực thuộc. 

Để phối kết hợp trong công tác chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra. Đề nghị 

Ban chỉ đạo các huyện, thành phố báo cáo: 

Quyết định ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc cấp huyện, thành phố; 

Số lượng Ban chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn; 

Số xã, phường, thị trấn không thành lập ban chỉ đạo.(có tỷ lệ hộ tham gia hoạt động 

sản xuất nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản chiếm dưới 30% tổng số hộ trên địa 

bàn). 

Nơi nhận: KT.TRƯỞNG BAN 
-UBND tỉnh (b/c); PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
-BCĐ Tổng ĐT các huyện, thành phố;  
- Lưu.  
  
  

 CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 
 Nguyễn Văn Hương 

 

                                                    



 

 

 

 

 

 


