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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiến hành Điều tra lao động – việc làm năm 2012
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành điều tra lao động – việc làm theo tháng và quý năm
2012 ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phương án điều tra ban
hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Vụ Thống kê Dân số và Lao động chủ trì, các Vụ, đơn vị có
liên quan của Tổng cục Thống kê phối hợp và các Cục Thống kê tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra đúng
phương án quy định.
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Kế hoạch
tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Giám đốc Trung tâm Tin
học Thống kê khu vực I và Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ KHĐT (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ DSLĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Đỗ Thức

