
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NINH THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:      /QĐ-CT.UBND Ninh Thọ, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

 Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 xã Ninh Thọ  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THỌ 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV 

ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021;  

Căn cứ Công văn số 4854/BCĐTW-TTT  ngày 29/7/2020 của Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra kinh tế Trung ương 2021 về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 

Căn cứ Tờ trình số 147/TTr-CCTH ngày 05/10/2020 của Chi cục trưởng Chi 

cục Thống kê và Trưởng Phòng Nội vụ tại văn bản số 1082/NV ngày 08/10/2020 của 

thị xã Ninh Hòa;  

Theo đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê. 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

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

chính năm 2021 của xã Ninh Thọ (gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau: 

1. Bà: Trần Thị Điệp       - PCT UBND xã  - Trưởng ban; 

2. Ông: Phan Anh Tuấn       - Văn phòng - Thống kê - Ủy viên thường 

trực; 

3. Bà: Bùi Thị Bích Chi         - Văn phòng – thống kê - Ủy viên; 

4. Ông: Phan Thanh Hậu        - Văn hóa – Thông tin - Uỷ viên; 

5. Ông: Nguyễn Hữu Nghiệp  - Văn hóa - Xã hội  - Ủy viên; 
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6. Bà: Trần Thị Mỹ Bình        - Tài chính - Kế toán  - Ủy viên; 

7. Bà: Nguyễn Thị Vinh        - Đài truyền thanh xã  - Ủy viên; 

8. Ông: Nguyễn Lý        - Trưởng Trạm y tế xã - Ủy viên; 

9. Mời ông: Cao Minh Tiến    - CT. UBMTTQVN xã - Ủy viên; 

10. Hiệu Trưởng 03 trường      - Ủy viên. 

Điều 2. Ban chỉ đạo đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 của xã Ninh Thọ có nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án điều tra theo quy định. Kịp thời báo 

cáo với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thị xã về những vấn đề khó khăn, vướng mắc để 

thống nhất giải quyết và chịu trách nhiệm về sự thành công  của cuộc điều tra ở địa 

phương. 

- Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND xã Ninh Thọ trong chỉ đạo, 

điều hành và thực hiện các giao dịch phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc 

Tổng điều tra. 

- Nhiệm vụ của từng ủy viên do Trưởng ban Chỉ đạo phân công. Ban chỉ đạo 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, các bộ phận có liên quan và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3 (thực hiện); 
- Chi cục Thống kê thị xã Ninh Hoà; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- BND 08 thôn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Võ Khánh Đăng 
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