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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ia H’Drai, ngày 10 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ Đạo Tổng điều tra kinh tế
và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, huyện Ia H’Drai
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ 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;
Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;
Căn cứ Công văn số 3679/BCĐ-TĐT ngày 28/9/2020 của Ban Chỉ đạo tổng
điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Kon Tum về việc
hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính
năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-TCTK ngày 20/11/2020 của Tổng cục
trưởng Tổng cục thống kê về việc thành lập Chi cục thống kê khu vực thuộc Cục
thống kê tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện tại Tờ trình số
03/TTr - CCTK ngày 03/02/2021 và đề nghị của Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
tại Tờ trình số 57/TTr-CQTCNV ngày 09/02/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành
chính năm 2021, huyện Ia H’Drai (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo Tổng điều tra
huyện), gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (phụ trách lĩnh vực).
2. Phó Trưởng ban, gồm:
- Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai, Phó trưởng
ban Thường trực;
- Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Phó trưởng ban.
3. Các Ủy viên:
- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện;
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
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- Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Ia H’Drai;
- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ia H’Drai;
- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phụ trách điều hành hoạt
động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện;
- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy- Ia H’Drai.
Điều 2. Tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo
1. Tổ chức, hoạt động
- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Chi cục Thống kê khu vực
Sa Thầy - Ia H’Drai.
- Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện khi
Trưởng Ban Chỉ đạo ký, sử dụng con dấu của Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy Ia H’Drai khi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ký trong chỉ đạo, điều
hành và thực hiện giao dịch phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc Tổng
điều tra để hoạt động.
- Nhiệm vụ cụ thể các Ủy viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công.
- Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc theo quy định.
- Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng
điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện theo
đúng phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh.
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ số liệu, tài liệu của cuộc Tổng điều tra tại
huyện.
- Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện
theo yêu cầu và những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, Trưởng Cơ
quan Tổ chức - Nội vụ huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy Ia H’Drai và các ông (bà) giữ các chức danh tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của
UBND huyện Ia H’Drai./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Lưu: VT - LT.
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