
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP 
V/v báo cáo việc sử dụng số liệu, 

thông tin thống kê Nhà nước năm 
2020-2021và 6 tháng đầu năm 2022 

Hữu Lũng, ngày      tháng 4 năm 2022 

    
 

Kính gửi:   

 - Các phòng: Nông nghiệp & PTNT; Tài nguyên và Môi 
trường; Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc; Kinh tế 

và Hạ tầng; Tài chính và Kế hoạch; Giáo dục và Đào tạo;  
- Trung tâm Y tế huyện; 

 - Bảo hiểm xã hội huyện. 
 

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-CKT ngày 18/4/2022 của Cục Thống kê tỉnh 
Lạng Sơn về việc tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà 

nước tại Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng năm 2020-2021và 6 tháng đầu năm 
2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham 

mưu xây dựng báo cáo việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước năm 
2020-2021và 6 tháng đầu năm 2022 theo Đề cương tại Văn bản trên. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, Báo cáo  
gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện trước ngày 21/4/2022 để tổng hợp gửi 

Đoàn kiểm tra đảm bảo thời gian quy định. 

(có kế hoạch, đề cương báo cáo gửi kèm theo Quyết định số 21/QĐ-CKT trên 
hệ thống VNPT-iOffice) 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 
đảm bảo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
 - Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Nông Thị Huyền Trang 
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