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CỤC THỐNG KÊ HÀ NAM 

Số:         /QĐ-CTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày       tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Nam 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ NAM 

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc 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 Quyết định số 1246/QĐ-TCTK ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

 Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi 

cục Thống kê khu vực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Căn cứ kết luận tại cuộc họp Lãnh đạo Cục Thống kê ngày 14/02/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân công công tác các Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Nam 

     1. Ông Vũ Đại Dương, Cục trưởng 

  - Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt công tác của Cục Thống 

kê tỉnh Hà Nam, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Tỉnh 

uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của 

Cục Thống kê; 

  - Chủ Tài khoản Cục Thống kê; 

  - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng; 

 - Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cơ sở;  

  - Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; 

  - Trưởng ban Ban biên tập trang Web Cục Thống kê;  

  - Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Tổ chức 

- Hành chính;  

  - Trực tiếp phụ trách Chi cục Thống kê khu vực Kim Thanh. 

 2. Ông Trịnh Văn Quân, Phó Cục trưởng  

  - Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các Phòng: Phòng 

Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội; 

  - Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp các Chi cục Thống kê: thành phố Phủ Lý, 

huyện Bình Lục; 
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  - Chủ tài khoản theo uỷ quyền; 

  - Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ;   

   - Phụ trách công tác Công nghệ thông tin; 

  - Phụ trách công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quốc phòng quân 

sự địa phương; 

  - Phó Trưởng ban Ban biên tập trang WEB Cục Thống kê;    

  - Tham gia các Ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành liên quan đến lĩnh vực 

công tác phụ trách; 

  - Các công việc khác theo sự phân công của Cục trưởng. 

  3. Ông Nguyễn Văn Thúy, Phó Cục trưởng  

   - Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Thu thập thông 

tin thống kê; 

   - Phụ trách và chỉ đạo trực tiếp các Chi cục Thống kê: thị xã Duy Tiên, 

huyện Lý Nhân; 

   - Phó Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, Sáng kiến cơ sở; 

   - Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Văn nghệ thể thao;  

   - Tham gia các Ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành liên quan đến lĩnh vực 

công tác phụ trách; 

   - Các công việc khác theo sự phân công của Cục trưởng. 

Điều 2. Chế độ làm việc 

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Nam làm việc theo Quy chế làm việc của 

Cục Thống kê tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-CTK ngày 

30/6/2021 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam và theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái 

với Quyết định này. 

Lãnh đạo Cục Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Hà Nam 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

 - Như Điều 3; 

 - Lãnh đạo TCTK (để b/c); 

 - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

 - Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCTK; 

 - Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

 - Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đại Dương 
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