
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TCTK-TTDL 

V/v hỗ trợ chỉ đạo cung cấp thông 

tin phục vụ Báo cáo tình hình kinh 

tế - xã hội quý III và 9 tháng  

năm 2021 

Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 
 

Để thu thập thông tin đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đến tình 

hình sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố phục 

vụ việc biên soạn Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 

của tỉnh, thành phố và của cả nước, Tổng cục Thống kê kính đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối 

hợp với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập thông tin 

đánh giá tình hình dịch Covid-19 theo các Biểu mẫu gửi kèm Công văn này. 

Thông tin do các Sở, ban, ngành cung cấp sẽ được sử dụng để biên soạn 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 trình Chính phủ, 

phục vụ Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố và Họp báo 

về tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 

29/9/2021. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu VT, TTDL. 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
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