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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm
xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam”
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-TCTK ngày 24/6/2020 của Tổng cục
Trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 75
năm thành lập ngành Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-TCTK ngày 20/7/2020 của Tổng cục
Trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ
đạo tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TCTK ngày 21/9/2020 của Tổng cục
trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động
hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 06/5/2020);
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi “Sưu tầm hiện
vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Giao Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến cuộc thi tại địa phương.
Điều 4. Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, Chánh Văn phòng Tổng cục,
Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục
Thống kê và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Website TCTK (để đăng tải cuộc thi);
- Lưu: VT, VPTC, CSSK.
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