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Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công 

văn số 3734/VPCP-KTTH ngày 12/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc 

thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

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

động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1161/QĐ-

TTg ngày 23/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hội nhập 

thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập 

thống kê được ban hành kèm theo Công văn số 871/BKHĐT-TCTK ngày 

03/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ động tham mưu xây dựng dự thảo 

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN 

giai đoạn 2016 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn trên; 

hoàn thành, gửi UBND tỉnh trước ngày 15/01/2021. 

(Công văn số 3734/VPCP-KTTH được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice, 

Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Cục Thống kê và các cơ quan liên 

quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở: KH&ĐT, TC, NV; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà 
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