
 

 
  

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh 

tại Công điện số 1727/CĐ-TTg ngày 14/12/2021 về việc báo cáo tình hình kinh 

tế- xã hội Quý IV và năm 2021. 

Thực hiện công văn số 8789/BKHĐT-TCTK ngày 13/12/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-

19 năm 2021. 

Thực hiện công văn số 5214/VPUB- KTTH ngày 14/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 

năm 2021. 

Thực hiện công văn số 5234/VPUB-KTTH ngày 15/12/2021 về việc báo 

cáo tình hình kinh tế- xã hội Quý IV và năm 2021. 

Cục Thống kê Ninh Thuận đã ban hành công văn số 814/CTK-TKXH ngày 

15/12/2021 về việc thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 

2021 gửi tới Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành liên 

quan. Tuy nhiên, tới 8h ngày 20/12/2021, có một số đơn vị chưa thực hiện gửi 

báo cáo số liệu về Cục Thống kê. Cụ thể: UBND thành phố Phan Rang-TC, 

UBND huyện Bác Ái, UBND huyện Ninh Sơn, UBND huyện Ninh Phước, 

UBND huyện Thuận Nam, UBND huyện Thuận Bắc. 

Nay Cục Thống kê báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./. 

   (Đính kèm theo biểu mẫu báo cáo). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện, tp; 

- Sở, ban, ngành; 

- Lưu: VT, TKXH. 

 

 
 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương  

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN 

 

Số:       /CTK-TKXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

V/v thu thập thông tin đánh giá ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 năm 2021. 
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