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Thạch Hạ, ngày        tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 

 và điều tra cơ sở hành chính Xã Thạch Hạ năm 2021 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; 

 Căn cứ Công văn số 292/CTK- TM ngày 27/8/2020 của Cục Thống kê 

tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực các 

cấp; 

 Căn cứ Quyết định số1942/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND Thành 

phố về việc thành lập BCĐ tổng điều tra cơ sở hành chính Thành phố Hà Tĩnh 

năm 2021; 

 Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở 

hành chính xã Thạch Hạ năm 2021 gồm các ông, bà có tên sau: 

 1. Ông : Trương Thế Kỷ - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban; 

 2. Bà: Nguyễn Thị Bích - Công chức Văn phòng, thống kê - Phó ban trực; 

3. Ông: Nguyễn Ngọc Hóa - Công chức VHXH- Thành viên; 

 4. Ông: Lê Công Chức - Công chức địa chính xây dựng - Thành viên; 

 5. Ông: Lê Hữu Nam - Công chức địa chính - Thành viên; 

6. Bà Hoàng Thị Huyền - Công chức Tư pháp - Thành viên; 

 7. Bà: Võ Thị Trường - Công chức Kế toán ngân sách - Thành viên. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: 

 - Tổ chức Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi toàn Xã theo phương án, kế 

hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều kinh tế Tỉnh, Thành phố và các 

quy định hiện hành; Chịu trách nhiệm giám sát, thanh tra của BCĐ về tổ thường 

trực cấp trên; 



Được sử dụng con dấu của UBND xã trong việc chỉ đạo, điều hành và 

thực hiện giao dịch phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Hướng dẫn thực 

hiện tốt cuộc Tổng điều tra theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thành phố; 

 - Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ, 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Văn phòng UBND phường, các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này/. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Chỉ đạo TP(B/c); 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch,PCT UBND xã; 

- Lưu VT, VP. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sông Hàn 
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