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V vic cp nht, rà soát tInh hInh 
kinh té - xã hii cCia tinh nãm 2020 

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc1p—Trdo—Hanh phtic 

Quáng Tn, ngây,f tháng 8 nám 2020 

KInh giri: Ciic Th6ng kê 

Thirc hin Thông báo s 274/TB-VPCP ngày 04/8/2020 cüa Van phông 
ChInh phü ye kêt 1un cüa Thu tuOng ChInh phü t?i  cuc h9p ye tInh hInh kinh 
tê - xâ hi tháng 7 và 7 tháng dâu näm 2020; Cong van so 5078/BKHDT-TCTK 
ngày 06/8/2020 cüa B Ké hoach  và Dâu tu ye cp nh.t, rà soát tlnh hInh kinh tê 
- xã hôi cOa tinh nãm 2020, TJBND tinh có kiên nhu sau: 

1. Các Si, Ban, ngành chü dng ctánh giá tInh hInh thun Igi, khó khn; 
Phân tIch nguyen nhân khách quan, chü quan ãnh hixng den tInh hInh phát triên 
kinh tê - xähi 6 tháng dâu nãm, dir báo qu III, qu IV và Ca nám 2020, dc 
bit trong bôi cành các ngành, lTnh vrc bj ânh hithng cUa d?i  djch covid-19; tInh 
hInh thirc hin và tác dng các gói ho trq cüa ChInh phü den phát triên kinh té - 
xâ hi trên dja bàn. 

2. Giao Ciic Thng kê: 

- Tang ci.r&ng cong tác phi hqp vói các SO, ngânh, dja phiicng (bao gm 
các cci quan cOa tinh và cci quan TW trên da bàn nhu: Ngân hang Nhà nilóc, 
Ciic Hài quan, Ciic Thuê, Kho bacNhà  ni.r&c, Cic quân 1 thj tnr?ng V.v...) dé 
nâng cao chat h.rçng cong tác thông kê, khOng dé xây ra tInh trng thông ke 
chm, sO lieu con chênh 1ch 1ón, bO sot ye xuât nhp khâu, ngân sách nhà ni.rOc, 
tin dirng... 

- Chü tn, ph& hçip v&i Sä K hoach và DAu tu và các S, ngành lien quan 
rà soát các chi tiêu dâu vào, cp nht so 1iu cüa các ngành, linh v1rc dê biên 
soan giá trj san xuât, phic vii vic rà soát Iai  GRDP 6 thang dâu näm, u&c tInh 
sO lieu GRDP qu)2 !II, qu IV và Ca nãrn 2020. Gi:ri so 1iu phuc vu bien soan 
GRDP ye Tong cc Thông ké theo yêu câu cüa Tong ciic t?i  Cong van 

nOi trén./* 
TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU TICH 

Vô Van Htrng 

1 

Nc'i n/tin: 
- Nhtr kInh gCri; 
- IT! U, TT HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các co quan chuyen môn, c quan thuc 
UBND tinh (p/h); 
- UBND các huyn, TP, TX (p/li); 
- CVP, các PVP, CV; 
- Ltxu: VT, TH(D). 
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