
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_________

 

 
Số: 4322/VPCP-KTTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020 
   V/v kết quả thực hiện Đề án thống kê 

    khu vực kinh tế chưa được quan sát 
 

 

                                                                                                

 

         Kính gửi:  

              - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

              - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

 Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 

2609/BKHĐT-TCTK ngày 22 tháng 4 năm 2020 về việc báo cáo kết quả thực 

hiện năm 2019 Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (Đề án NOE), 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau: 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu báo cáo của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo), theo chức năng và 

nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nhiệm 

vụ quy định tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được 

quan sát và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch thực hiện Đề án; 

báo cáo kết quả thực hiện Đề án NOE năm 2020 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(Tổng cục Thống kê) đúng thời hạn quy định để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTg; 

- Tổng cục Thống kê; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,    

  các Vụ: TH, TKBT; 

 - Lưu: VT, KTTH (2b).DH 

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

             PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Mai Thị Thu Vân 
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