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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020  
của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum 

   

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Tổng 
cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2020 (Ban hành kèm theo 
Quyết định số 1345/QĐ-TCTK  ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2020 đối 
với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê 

năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định 
kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các Phòng thuộc 

Cơ quan Cục tham mưu biên soạn, phổ biến năm 2020. 

Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020, các Phòng thuộc 
Cơ quan Cục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc biên soạn, 

phổ biến thông tin thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo thời gian quy định; 
Phòng Thống kê Tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Lịch 

phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh, định kỳ hàng quý 
báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện Lịch phổ biến. 

Điều 3. Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức - Hành 
chính, Thủ trưởng các Phòng thuộc Cơ quan Cục và tổ chức, cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (T/h); 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Vụ TKTH - TCTK (B/c); 
- Lãnh đạo Cục; 
- Các Phòng thuộc Cơ quan Cục; 
- Website CTK Kon Tum; 
- Lưu: VT, TH. . 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

 
Phan Quốc Hùng 
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