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CỤC THỐNG KÊ TỈNH LẠNG SƠN 

 CHI CỤC THỐNG KÊ  

HUYỆN VĂN LÃNG 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số: 72/CV-TĐTDS       Văn Lãng, ngày 29 tháng 8 năm 2018 

V/v hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp xã 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết 

định số 01/QĐ-BCĐTW, ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân 

số và nhà ở năm 2019; 

Thực hiện Công văn số 223/CTK-TĐTDS ngày 21 tháng 8 năm 2018 của 

Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp 

huyện, cấp xã; Công văn số 2104/UBND-VP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của 

UBND huyện Văn Lãng về việc giao Chi cục Thống kê huyện tham mưu cho 

UBND huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

dân số và nhà ở năm 2019 cấp xã như sau: 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp 

xã (sau đây viết gọn là Ban Chỉ đạo cấp xã). 

Ban Chỉ đạo cấp xã gồm có 05 người do Chủ tịch (hoặc 01 Phó Chủ tịch) 

UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban; 01 công chức Văn phòng - Thống kê làm ủy 

viên thường trực; Trưởng Công an, 01 cán bộ Mặt trận Tổ quốc và 01 công chức 

địa chính cấp xã làm ủy viên.  

2. Chế độ làm việc, sử dụng con dấu. 

2.1. Chế độ làm việc 

Ban Chỉ đạo cấp xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm 

vụ của cơ quan thường trực hoặc Ban Chỉ đạo cấp trên theo quy định. Ban Chỉ 

đạo cấp xã tự giải thể sau khi kết thúc các công việc có liên quan đến Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019.  

2.2. Sử dụng con dấu 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã) sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong 

các hoạt động liên quan đến Tổng điều tra. 
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Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương ban hành Quyết định 

thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và gửi về Chi cục Thống kê huyện trước ngày 

10/9/2018. Trong quá trình thực hiện có vấn đề chưa rõ, trao đổi lại với Chi cục 

Thống kê huyện để cùng thống nhất thực hiện./.    
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu CCTK. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Trung Dũng 

  

 


