
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
CỤC THỐNG KÊ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /CTK-TCHC Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2020 
V/v tăng cường công tác chỉ đạo 

điều hành của Lãnh đạo Cục trong 
triển khai nhiệm vụ cấp Chi cục 

Thống kê quận, huyện 

 

   Kính gửi: 

- Ban Lãnh đạo Cục; 

- Chi cục Thống kê quận, huyện. 

 Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục trong triển 
khai nhiệm vụ cấp Chi cục Thống kê quận, huyện, Cục trưởng Cục Thống kê thành 
phố Đà Nẵng đề nghị Lãnh đạo Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận, 
huyện thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với lãnh đạo Cục được giao phụ trách Chi cục Thống kê 

- Tham gia họp hàng tháng ở cấp Chi Cục thống kê quận, huyện để nắm 
bắt tình hình, kết quả công việc tại cơ sở. 

- Tham dự các Hội nghị sơ kết, tổng kết, Hội nghị cán bộ công chức ở cấp 
Chi cục Thống kê quận, huyện. 

- Báo cáo Cục trưởng về tình hình hoạt động của Chi cục trong cuộc họp 
Ban lãnh đạo Cục gần nhất. 

2. Đối với Lãnh đạo Chi cục Thống kê quận, huyện 

- Tổ chức họp giao ban hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
vụ tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ công việc chuyên môn của Chi Cục trong 
thời gian sắp đến. 

- Tổ chức đầy đủ các Hội nghị sơ kết, Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm 
vụ và Hội nghị cán bộ công chức cấp Chi cục theo đúng hướng dẫn và quy định 
của các cơ quan cấp trên. 

- Tất cả các cuộc họp giao ban hàng tháng, hội nghị sơ kết, hội nghị tổng 
kết, hội nghị cán bộ công chức ở cấp Chi cục Thống kê quận, huyện phải có sự 
tham gia của Lãnh đạo Cục được giao phụ trách đơn vị. 

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng thông báo để Ban lãnh đạo Cục, Chi cục 
trưởng Chi cục Thống kê quận, huyện biết và nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 
Trần Văn Vũ 
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