
 TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ VĨNH LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

 Số:       /QĐ-CTK Vĩnh Long, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công công tác của  

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức hành chính, sự nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về phân cấp quản lý cán bộ đối với Cục trưởng Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 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, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp Lãnh đạo Cục ngày 16 tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long: 

1/- Ông Hà Văn Ban, Cục trưởng: 

a) Phụ trách chung, lãnh chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Ngành, chịu 

trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân và Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về mọi mặt công tác của Cục Thống kê; 

Chủ tài khoản của Cục. 

b) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- Phòng Thống kê Tổng hợp; 

- Chi cục Thống kê huyện Tam Bình và huyện Vũng Liêm; 

- Chủ tịch các hội đồng: Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Lương, 

Hội đồng sáng kiến cơ sở Cục Thống kê; 

- Trưởng Ban biên tập Website Cục Thống kê; 

- Người phát ngôn của Cục; 
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Khi cần thiết sẽ trực tiếp giải quyết các công việc đã phân công cho Phó 

Cục trưởng. 

c) Đại diện Cục Thống kê tham gia các Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc phân công 

cho Phó Cục trưởng tham gia. 

2/- Ông Lê Đức Hoành, Phó Cục trưởng: 

a) Thay mặt Cục trưởng giải quyết mọi hoạt động của Cục Thống kê khi Cục 

trưởng đi vắng hoặc được Cục trưởng ủy quyền; giúp Cục trưởng chỉ đạo và chịu 

trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật đối với các nhiệm vụ được phân công; 

trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: 

- Phòng Thống kê Kinh tế; 

- Phòng Thu thập Thông tin thống kê; 

- Chi cục Thống kê thành phố Vĩnh Long, Chi cục Thống kê huyện Long Hồ 

và huyện Mang Thít. 

b) Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Hội đồng sáng kiến cơ sở; 

phụ trách thi đua Khối (cụm) của địa phương. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo ISO của Cục; 

- Phụ trách công tác Dân vận chính quyền; 

- Người chịu ủy quyền của Chủ tài khoản của Cục. 

c) Đại diện Cục Thống kê tham gia các Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Tổng 

cục Thống kê, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh theo sự phân công của Cục trưởng. 

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công. 

3/- Ông Trần Chánh Thành, Phó Cục trưởng: 

a) Giúp Cục trưởng chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước 

pháp luật đối với các nhiệm vụ được phân công; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực 

công tác: 

-  Phòng Thống kê Xã hội; 

- Công tác Phương pháp chế độ, Công nghệ thông tin; 

- Chi cục Thống kê huyện Trà Ôn, Chi cục Thống kê thị xã Bình Minh và 

Chi cục Thống kê huyện Bình Tân; 

b) Trưởng ban Ban Vì tiến bộ phụ nữ Cục Thống kê. 

c) Đại diện Cục Thống kê tham gia các Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Tổng 

cục Thống kê, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh theo sự phân công của Cục trưởng. 

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công. 
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Điều 2. Chế độ làm việc. 

Lãnh đạo Cục Thống kê làm việc theo Quy chế làm việc ban hành kèm theo 

Quyết định số: 31/QĐ-CTK, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Cục trưởng Cục 

Thống kê và theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

115/QĐ-CTK ngày 15/12/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long về 

việc phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long. 

Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị và công chức, người lao động thuộc 

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Tổng cục Thống kê (để b/c); 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c)  

- CTK các tỉnh, TP; 

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- LĐ Cục; 

- Các phòng, các CCTK; 

- Lưu: VT, TCHC.  

 Hà Văn Ban 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-19T10:23:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Tấn Phát<phatvtvlo@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2021-06-20T08:37:01+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Hà Văn Ban<hvban.ctk@vinhlong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-21T08:02:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long<vinhlong@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-21T08:02:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long<vinhlong@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




