
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:         /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày        tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam  

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

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 Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, 

bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 

Thống kê; 

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược 

phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 493/TTr-CTK 

ngày 11 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược 

phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh 

Ninh Thuận. 

Điều 2. Cục Thống kê tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Tòa án nhân dân 

tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có 

liên quan thực hiện các nội dung được phân chủ trì trong Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

tỉnh Ninh Thuận; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để tổng hợp 

chung báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Thủ trưởng đơn vị tại Điều 2 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ KH&ĐT; 

- Tổng cục Thống kê; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; Chi Cục Hải quan; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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