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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-

BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 

hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; 

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên và Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 

02/02/2021 của UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hưng Yên; 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 (sau đây viết tắt là BCĐ) tỉnh Hưng Yên phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên như sau: 

1. Ông Đào Trọng Truyến, Cục trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng 

ban thường trực 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về tổ chức thực hiện Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021 theo Phương án Tổng điều tra đề ra;  

- Điều phối hoạt động của BCĐ tỉnh và giữ mối liên hệ với các thành viên 

trong BCĐ tỉnh; theo dõi, đôn đốc các thành viên BCĐ tỉnh thực hiện nhiệm vụ 

được giao;  

- Đề xuất bổ sung, thay đổi thành viên BCĐ tỉnh; chỉ đạo, ký các Chương 

trình, Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Tổng 

điều tra; báo cáo kết quả Tổng điều tra theo qui định của Phương án Tổng điều 

tra và hướng dẫn của BCĐ Trung ương;  

- Kiểm tra, giám sát Tổng điều tra tại 10 huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

2. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Ủy viên 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc thường xuyên 

của Tổ Thường trực BCĐ tỉnh; quản lý, điều hành các hoạt động của Tổ Thường 



2 

 

trực BCĐ tỉnh; 

- Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo về công tác tuyên truyền của Tổng điều 

tra; nghiệp vụ điều tra về các đơn vị hiệp hội; tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở sản 

xuất kinh doanh cá thể; 

- Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát Tổng điều tra tại huyện Phù Cừ; 

Tiên Lữ; Ân Thi; Kim Động và Thị xã Mỹ Hào; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

3. Ông Vũ Tuấn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Ủy viên 

- Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của Tổng 

điều tra; nghiệp vụ điều tra về khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Văn Lâm; 

Yên Mỹ; Khoái Châu; Văn Giang và thành phố Hưng Yên; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

4. Ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên 

- Tham mưu, đề xuất công tác thi đua khen thưởng; công tác lập danh sách 

các đơn vị sự nghiệp; Hiệp hội và Hội nghề nghiệp; tổ chức nước ngoài tại Việt 

Nam; đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng và nghiệp vụ điều tra các cơ sở hành chính; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại thành phố Hưng 

Yên; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

5. Ông Nguyễn Văn Khích, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Ủy viên  

- Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo công tác lập danh sách doanh nghiệp của 

Tổng điều tra; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Văn Lâm; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

6. Ông Tô Thanh Minh, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh - Ủy 

viên 

- Thực hiện công tác lập danh sách các đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Văn Giang; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

7. Ông Nguyễn Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên 

- Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo công tác lập danh sách các đơn vị sự 

nghiệp về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Yên Mỹ; 
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- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

8. Ông Nguyễn Khắc Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội - Ủy viên 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại thị xã Mỹ Hào; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

9. Ông Phạm Văn Xướng - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh - Ủy viên 

- Tham mưu, đề xuất công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền 

hình để cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân hiểu về mục 

đích, yêu cầu của Tổng điều tra; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Ân Thi; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

10. Ông Đào Mạnh Huân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch - Ủy viên 

- Thực hiện công tác lập danh sách các đơn vị tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Khoái Châu; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

11. Ông Đỗ Văn Khải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên 

- Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo công tác lập danh sách các đơn vị sự 

nghiệp về lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Kim Động; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

11. Ông Doãn Thế Cầm, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy 

viên 

- Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo công tác lập danh sách doanh nghiệp của 

Tổng điều tra; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Tiên Lữ; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 

13. Ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

- Ủy viên 

- Tham mưu, đề xuất phương án thực hiện công tác thông tin và truyền 

thông, tuyên truyền về Tổng điều tra; 

- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác Tổng điều tra tại huyện Phù Cừ; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban. 
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Căn cứ nhiệm vụ được phân công và các địa bàn được giao phụ trách, yêu 

cầu các thành viên BCĐ tỉnh chủ động triển khai thực hiện chương trình công 

tác của mình, định kỳ báo cáo kết quả với Trưởng ban (qua Cục Thống kê tỉnh) 

theo quy định, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./. 

  

 

Nơi nhận: 
- BCĐ TĐT TW (b/c); 

- Trưởng BCĐ tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- BCĐ cấp huyện; 

- Các ngành: KHĐT; Thuế: Kho bạc; 

GDĐT; YT; TTTT; PTTH; LĐTBXH; 

- Lưu: VT, TTTTTK. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Đào Trọng Truyến 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 
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