
UY BAN NHAN DAN 
Till XA CIJA LO 

CONG 1-IOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
1Jc 1p - Tir do - Hnh phuic 

      

      

So: /QD-UBND Ci'a Lô, ngày tháng nãm 2020 

QUYET D!NH 
V vic thành 1Ip Ban Chi dto Tong diêu tra kinh tê 

và Diêu tra co' so' hành chInh nim 2021 

UY BAN NHAN DAN TH XA CIA LO 

Can ciii Luit To chiirc ChInh quyên dja phuong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ciir Quyêt dnh sO 307/QD-TTg ngày 27 tháng 02 närn 2020 cüa 
Thu tu'ó'ng ChInh phü ye to chiirc lông diêu tra kinh tê näm 2021; 

Can cu Quyet djnh so 1096/QD-BNV ngày 23 tháng 12 närn 2019 cüa 

B tru'ng B Ni vi ye tO chiirc Diêu tra cc s hành chInh närn 2021; 

Can ciii Quyêt dnh so 30/2017/QD-UBND ngày 23/02/20 17 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic ban hành quy djnh phân công, phân cap quán 1 t chiii'c b 

may Va can b, cong chüc, viên chiirc; 

Xét d nghi cüa Chi ciic truO'ng Chi cçlc Thérng kê th xã, 

QUYET IJJNH 

Biu 1: Thành 1p Ban Chi dao  T6ng diêu tra kinh tê và Diêu tra cci s hành 
ehInh trên dia bàn thi xã (viêt tat là Ban Chi dao),  gm các ông, bà có ten sau: 

1. Ong: VO Van Huung - Phó Chuu tjch UBND Thj xã - Tru'âng ban; 
2. Ong: H Htu TrI - Chi ciuc tru'ung Chi cic lhng kiê - Phó tru'ing ban 

thu?mg trirc; 

3. Ong: Pharn Ngpc Du'o'ng - Tru'iiing phOng Ni vi - Phó trueing ban; 
4. Ong: Nguyn ChI Nguyen - Tru'O'ng phOng Tài chInh K hoach - iJy viên; 
5. Ong: Nguyn Thanh Minh - Tru'O'ng phOng Lao dng Thu'ang binh và xa 

hi - Uy viên; 
6. Ong: Phàng Due Nhãn - Trumg phông Giáo duc vã Dào tao - Uy viên; 
7. Ong: VO Van Thp - lru'ó'ng phOng Van hóa Thông tin - Uy viên; 
8. Ong: VO Van L - lru'O'ng phOng Kinh t - Uy viên; 
9. Ong Dinh Xuãn Anh - Giám dc Kho bac  nhâ nu'óc thi xa - U vién; 
10. Ba Duong Thj Son Hai - Phó tru'Ong phông Y tê - Uv viên; 
11. Ong Pharn Van 1-Tçi - Phó Chi cc tru'Oiig Chi cue Thu - Uy viCn; 
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CHU TICH 

12. Ong: Nguyn Khc Giang - Phó giárn dc Trung tarn Van boa, th thao 
Va truyên thông - Uy viên; 

13. Ba: Lê Thj Lan - PhO Chi ciic truàng Chi ciic Thng kê - Uy viên; 

Diêu 2: Ban Chi dao có nhiêm vu: 

- Chi d?o,  hu'ng din, ltp kê hoch, trin khai, tng k& cuc Tng diu tra 
trên dja bàn thj xã theo dung phuo'ng an và huó'ng dn ccia Ban Chi do Tong 
diêu tra Trung u'o'ng. 

- Chju trách nhim v sr thành cong cüa cuc Tong diu tra trên toân thj xã. 

- Phi hçip vO'i các ban, ngânh cp thi xã, Chu tjch UBND các phu'Ong trin 
khai lam t& cong tác tuyên truyn, hu'óng dn cho các co' quan dan vj trên da 
bàn thrc hin vic cung cap thông tin &ky dü, chmnh xác, kjp thai theo dung quy 
dinh. 

- Tham rnu'u cho UBND th xã khen thu'ong nhüng tip th, cá nhân có thành 
tIch xuit sc trong cuc Tong diu tra trên dja bàn thl xâ. 

fliêii 3: Ban Chi do si1r ding con dtu càa Chi ciic Thông kê trong chi do, 

diêu hành và thi.rc hin giao djch phát sinh trong qua trInh tO chirc thirc hin 
cuc Tong diêu tra. 

lJiêu 4: Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê tir ngày ky" và Ban chi dto tçi giãi th 

sau khi hoân thânh nhirn v1i Tong diêu tra. 

Chánh \tan  phông HDND - UBND thj xä, TruO'ng phông Ni vu, Thu trung 
các phOng, ban, ngành, dan vj lien quan và các ông bà có ten trên chju trách 

nhirn thi hành quyt djnh nay.!. 

JS,T0 j ,,/,,,: 
- Ban Chi dao Tng diu tra tinh Ngh An (b/c): 
- TT Thj iy, 1-IDND thj xä (b/c); 
- CIiCt tjch, các Phó Chi tjch UBND thj xã; 
- Các thành viên Ban Clii d?o; 
- UBND các phumg; 
- Lru VT UB-CCTK. 

Doãn Tiên Dung 
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