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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 141/CTK-TKTH ngày 04/6/2018 của Cục Thống 

kê tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị làm việc với UBND các huyện, thành phố; 

UBND huyện Lộc Bình mời các thành phần tham gia làm việc với Cục Thống 

kê tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/8/2018 (thứ hai). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

II. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu tỉnh mời: 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đại biểu huyện mời: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Tài 

chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước 

huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Lao động, Thương binh, xã 

hội – Dân tộc; Kinh tế - hạ tần; Nội vụ. 

- Lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê huyện. 

III. NỘI DUNG 

- Phổ biến, quán triệt Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Thống kê năm 2015 cho cán bộ, công chức các phòng, ban có liên 

quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

- Triển khai, thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, xã trên 

địa bàn; 

- Triển khai, thực hiện Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành biểu mẫu và phân công nhiệm vụ 

thu thập hệ thống chi tiêu thống kê cấp tỉnh; 

- Công tác phối hợp, thống nhất số liệu giữa Chi cục Thống kê và các 

phòng ban cấp huyện trong việc cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự 

lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; 
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- Công tác phối hợp giữa Chi cục Thống kê và UBND cấp xã theo Điều 

64 của Luật Thống kê năm 2015; 

- Công tác thu thập thông tin, tổng hợp số liệu phục vụ cho việc tính toán 

tiêu chí số 10 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới của các xã trong kế 

hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; và các xã trong kế hoạch không đạt 

chuẩn nông thôn mới thực hiện công tác rà soát tiêu chí số 10 trong Bộ tiêu chí 

Quốc gia về nông thôn mới. 

 IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Giao Chi cục Thống kê huyện chuẩn bị các văn bản, tài liệu liên quan 

đến nội dung làm việc. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm bố trí phòng 

họp và các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp./. 

 

 
Nơi nhận: 
 

- Như thành phần tham dự; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vy Văn Bông 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


