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UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 

Số: 07/KH-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày 05 tháng 12 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác lập bảng kê  

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 30 tháng 9 năm 2018 của Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (Viết gọn là Ban Chỉ đạo) huyện về Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019. Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch phân công 

giám sát viên cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác lập 

bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù như sau (Có biểu phân công kèm theo). 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Nhằm phát hiện những sai sót trong quá trình lập bảng kê hộ từ đó rút kinh 

nghiệm, chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện tốt công tác lập bảng kê tại địa bàn, 

đáp ứng yêu cầu của Phương án Tổng điều tra; nâng cao ý thức trách nhiệm của 

điều tra viên lập bảng kê; 

- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu nhằm nâng cao chất lượng thông tin các 

loại bảng kê; xác định kết quả bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù phục vụ 

các công việc tiếp theo của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

2. Yêu cầu. 

- Đảm bảo tính độc lập, khách quan và thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên bảng kê 

hộ tại địa bàn; chỉ ra được những hạn chế của Ban Chỉ đạo cấp xã và của điều tra 

viên cần khắc phục để hoàn thiện bảng kê; 

- Nghiệm thu 100% số lượng bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù đối với 

Ban Chỉ đạo cấp xã đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu của Phương án Tổng 

điều tra và theo hướng dẫn lập bảng kê. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU 

1. Nội dung. 

- Quy định của việc ghi chép các thông tin, đánh mã, số thứ tự nhà, số thứ tự 

hộ theo quy định; quy trình lập bảng kê (Xác định hộ, xác định nhân khẩu thực tế 

thường trú), thông tin hộ có đăng ký tự cung cấp thông tin theo từng địa bàn... 
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- Ghi các thông tin bảng kê đúng và trùng khớp với các thông tin địa bàn đã 

phân chia trong giai đoạn vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn. 

- Một số thông tin khác có liên quan đến công tác lập bảng kê. 

2. Hình thức. 

- Giám sát viên cấp huyện kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo cấp xã và điều tra 

viên lập bảng kê; 

- Ban Chỉ đạo huyện trực tiếp nghiệm thu tài liệu bảng kê hộ và bảng kê nhân 

khẩu đặc thù bằng bản cứng (Bản giấy) và bản mềm được thực hiện trên bảng tính 

Excel gửi qua địa chỉ eOficee của Chi cục Thống kê huyện. 

3. Thời gian và địa điểm  

- Kiểm tra, giám sát tại địa bàn bắt đầu từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 

15/12/2018. Các giám sát viên cấp huyện tự sắp xếp và thông báo cho Ban Chỉ đạo 

cấp xã trước 01 ngày; Ban Chỉ đạo cấp xã có trách nhiệm bố trí, tạo điều kiện để 

việc kiểm tra, giám sát được diễn ra thuận lợi. 

- Tổ chức nghiệm thu các loại bảng kê tại Chi cục Thống kê huyện từ ngày 

20/12/2018 đến hết ngày 25/12/2018 (Đơn vị nào xong trước có thể liên hệ để 

nghiệm thu trước thời gian trên). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Chỉ đạo cùng cấp thực hiện 

công tác lập bảng kê Tổng điều tra trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng 

thông tin theo đúng quy trình và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo huyện. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các giám sát viên thuộc Văn phòng Ban Chỉ 

đạo huyện được phân công theo Quyết định số 2685/QĐ-BCĐ, ngày 17/10/2018 

chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát lập bảng kê theo kế hoạch này. 

3. Chi cục Thống kê là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện chủ trì thực 

hiện công tác nghiệm thu bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù; tổng hợp, bàn 

giao kết quả cho Ban Chỉ đạo tỉnh và báo cáo UBND huyện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo tỉnh (b/c); 

- Trưởng ban BCĐ huyện (b/c); 

- Giám sát viên cấp huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VP.                                                          

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

(Đã ký) 

 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỐNG KÊ 

Nguyễn Trung Dũng 
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BẢNG PHÂN CÔNG 

Giám sát viên cấp huyện kiểm tra, giám sát địa bàn lập bảng kê  

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ, ngày 05/12/2018) 

 

Tổ Họ và tên Đơn vị công tác, chức vụ 

Xã được phân 

công đi kiểm 

tra, giám sát 

Số điện thoại 

Tổ 1 

Nguyễn Trung Dũng 

Chi cục trưởng Chi cục Thống 

kê  - Phó Trưởng Ban thường 

trực, Chánh Văn phòng BCĐ 
Trùng Khánh, 

Thanh Long, 

Thụy Hùng, Tân 

Thanh, Tân Mỹ 

0915.621.459 

Nông Hải Ninh 

Đội trưởng Đội CSQLHC về 

TTXH Công an huyện: Thành 

viên Văn phòng BCĐ 

0979.886.594 

Tổ 2 

Lê Thanh Tùng 

Thống kê viên Chi cục Thống 

kê: Phó Chánh Văn phòng 

BCĐ 

Thị trấn Na Sầm, 

Tân Lang, Tân 

Tác, Bắc La, Gia 

Miễn, Hội Hoan, 

Nam La, An 

Hùng 

0972.254.326 

Bế Văn Đoàn 

Chuyên viên phòng Kinh tế và 

Hạ tầng: Thành viên Văn 

phòng BCĐ 

0836.992.425 

Tổ 3 

Lương Văn Công 

Thống kê viên CĐ Chi cục 

Thống kê: Thành viên Văn 

phòng BCĐ 
Nhạc Kỳ, Hồng 

Thái, Hoàng Văn 

Thụ, Hoàng Việt, 

Thành Hòa, 

Trùng Quán, Tân 

Việt 

0962.004.321 

Nguyễn Đức Thuận 

Thống kê viên TC Chi cục 

Thống kê: Thành viên Văn 

phòng BCĐ 

0855.267.888 

Lương Đông Hưng 
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện: 

Thành viên Văn phòng BCĐ 
0836.952.434 

 

 

 


