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CHỈ THỊ 
Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn       
 
 

 Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 
01/04/2019, Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Quyết định số 01/QĐ- 
BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương ban hành 
Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; để tổ chức thực hiện 
nghiêm túc công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ sau: 

1. Cục Thống kê tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân 
số và nhà ở năm 2019 của tỉnh):  

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra theo 
yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 
liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra trên địa 
bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo Tổng điều 
tra cấp tỉnh và cấp huyện; thành lập tổ hỗ trợ công nghệ và thiết lập đường dây 
nóng phục vụ Tổng điều tra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
Tổng điều tra, nhất là khâu thu thập thông tin trực tiếp tại hộ bằng điện thoại 
thông minh, máy tính bảng và ứng dụng phương pháp hộ gia đình tự khai thông 
tin trên website của cơ quan thống kê.  

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa 
bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra theo đúng Phương án của 
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. 

- Thực hiện việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động Tổng điều tra; cung 
cấp phiếu điều tra và các điều kiện vật chất khác kịp thời đầy đủ phục vụ cho 
công tác Tổng điều tra đảm bảo thống nhất, đồng bộ và thực hiện các báo cáo 
theo đúng quy định. 

 2. Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc 
cấp kinh phí hỗ trợ cho các công việc có liên quan đến Tổng điều tra ( Hỗ trợ 
đường truyền trong công tác tập huấn, công tác kiểm tra giám sát cấp tỉnh, cấp 
huyện, công tác tuyên truyền, biên soạn kết quả Tổng điều tra, đánh giá và so 
sánh một số chỉ tiêu chất lượng dân số so với năm 2009,…). 
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 3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Báo Lạng Sơn, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố phối hợp với Ban Chỉ 
đạo Tổng điều tra cùng cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra nhằm giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý 
nghĩa của cuộc Tổng điều tra để kê khai đúng, đầy đủ nội dung theo quy định.  

Các đơn vị bưu chính, viễn thông đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc 
phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong quá trình triển khai Tổng điều 
tra, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhiều khó khăn về điều 
kiện thông tin liên lạc. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 
tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong công tác điều tra nhân khẩu thuộc 
phạm vi của ngành. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch bảo 
đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra theo quy định. 

 5. Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 
cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra cho Cục 
Thống kê tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành Tổng điều tra theo chỉ đạo, 
hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ 
chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với: Cục Thống kê tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng 
điều tỉnh, UBND các huyện thành phố tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm 
quan trọng của cuộc Tổng điều tra; làm cho mỗi người dân đều hiểu rõ và tự 
giác cung cấp đầy đủ thông tin.    

 7. Ủy ban nhân các huyện, thành phố: 

 - Tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 44/CT-
TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra 
dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg 
ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số 
và nhà ở năm 2019 và Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 21/9/2018 của Ban Chỉ 
đạo Tổng điều tra tỉnh. Trong đó tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, cập 
nhật lại bảng kê, chọn điều tra viên và tổ trưởng, tập huấn nghiệp vụ điều tra; chỉ 
đạo công tác kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện thành công Tổng điều tra. 

 - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra tại cấp huyện; tăng cường chỉ 
đạo tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của cuộc Tổng điều tra 
đến các tầng lớp nhân dân địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai 
thực hiện Tổng điều tra theo kế hoạch. 

- Tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra 
về Ban Chỉ đạo cấp trên theo đúng thời gian quy định; đồng thời, chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương mình. 

8. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh có trách nhiệm báo cáo đề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp cho 
công tác Tổng điều tra; báo cáo Ủy ban nhân tỉnh đối với cấp ủy, chính quyền 
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cấp cơ sở thiếu tinh thần trách nhiệm đối với Tổng điều tra; xử lý các tổ chức, cá 
nhân vi phạm các quy định Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn 
tỉnh.    

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, thành phố có 
trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân 
dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc Tổng điều tra; cùng với Ban Chỉ đạo 
Tổng điều tra tỉnh triển khai có hiệu quả, đúng quy định các nội dung cuộc Tổng 
điều tra; bố trí, tạo điều kiện cho công chức được cử tham gia Ban Chỉ đạo và 
Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện tốt trách nhiệm được giao. Trong quá trình 
triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các sở, ban, 
ngành và Ủy ban nhân các huyện, thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh (thông qua Cục Thống kê tỉnh) để chỉ đạo, giải quyết. 

   Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

     

Nơi nhận:                                                
- Tổng cục Thống kê;  
- Thường trực Tỉnh ủy;                      
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị- xã hội; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Đài PT và TH, Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (PT).  
     

 
 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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