
 TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CỤC THỐNG KÊ AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:   /QĐ-CTK An Giang, ngày      tháng 12 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 

của Cục Thống kê tỉnh An Giang 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-TCTK ngày 02/4/2014 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Thống kê tỉnh An Giang; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê 

năm 2020 của Cục Thống kê An Giang gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố 

định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các phòng cơ 

quan Cục Thống kê biên soạn, phổ biến năm 2020. 

Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020, các phòng cơ quan 

Cục Thống kê chủ động biên soạn và phổ biến các thông tin thống kê thuộc lĩnh vực 

phụ trách, đảm bảo thời gian quy định. Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp chịu trách 

nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phổ biến thông tin năm 2020, định kỳ hàng 

quý báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện lịch phổ biến. 

Điều 3. Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức-Hành 

chính, Thủ trưởng các phòng cơ quan Cục Thống kê An Giang và các tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như Điều 3;  
- TCTK (Vụ TKTH); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu VT, P. HCTC. 

 

   

  Thiều Vĩnh An  

    


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2019-12-16T04:12:07+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Thiều Vĩnh An<tvan@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2019-12-16T08:37:49+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh An Giang<angiang@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2019-12-16T08:38:03+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh An Giang<angiang@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2019-12-16T08:38:17+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh An Giang<angiang@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




