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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về tuyên truyền, phổ biến giáo dục và triển khai thực hiện
Luật Thống kê

Luật Thống kê đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. Để tuyên truyền, phổ biến giáo dục và triển khai thực hiện tốt Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh nhà; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:
- Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thống kê trên phạm vi ngành, địa phương và đơn vị mình để sớm đưa Luật Thống kê đi vào cuộc sống.
- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và Giám đốc sở Tư pháp và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh có trách nhiệm phối kết hợp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phổ biến, triển khai Luật Thống kê cho các đối tượng áp dụng Luật trong toàn tỉnh.
 - Các cơ quan: Báo, Đài Phát thanh Truyền hình, Thông tấn xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long phối kết hợp với Cục Thống kê tỉnh và Hội đồng phổ biến; giáo dục pháp luật tỉnh sắp xếp, dành thời lượng tối đa để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về mục đích, yêu cầu, đối tượng áp dụng và những nội dung cơ bản của Luật Thống kê để mọi người dân, mỗi đơn vị cơ sở hiểu được Luật và nghiêm túc thực hiện.
- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, giám đốc các doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật về Cục Thống kê để  tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp cần báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, nhằm quán triệt và triển khai thực hiện tốt Luật Thống kê đã ban hành.
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