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UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 

Số: 10/KH-TĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày 31 tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp huyện 

 

 

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 tập huấn 

nghiệp vụ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Giúp Ban Chỉ đạo huyện chủ động về thời gian, địa điểm, chuẩn bị tài liệu, 

văn phòng phẩm và các điều kiện cần thiết khác để các Hội nghị tập huấn nghiệp 

vụ Tổng điều tra tại huyện được tiến hành theo đúng quy định; 

- Giúp Ban Chỉ đạo cấp xã chủ động tuyển chọn đủ lực lượng tham gia làm 

nhiệm vụ Giám sát viên, Tổ trưởng và Điều tra viên theo đúng yêu cầu của Phương 

án Tổng điều tra. 

2. Yêu cầu. 

- Đảm bảo các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra được tiến hành đúng 

thành phần, đủ thời gian và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; 

- Đảm bảo tất cả các lực lượng Giám sát viên, Tổ trưởng và Điều tra viên hiểu, 

nắm bắt và thao tác thuần thục quy trình phỏng vấn, thu thập thông tin và cách ghi 

phiếu (CAPI hoặc phiếu giấy) theo đúng yêu cầu của Phương án Tổng điều tra. 

II. NỘI DUNG  

1. Số lớp tập huấn. 

Lớp 1:  

- Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ điều tra phiếu dài và sử dụng CNTT. 

- Thành phần: Dự kiến 118 người là Giám sát viên cấp huyện (Văn phòng 

BCĐ huyện), thành viên BCĐ cấp xã (01 đại biểu/xã), Tổ trưởng và Điều tra viên. 

- Thời gian: 05 ngày (Trong đó 01 ngày tập huấn CAPI), thời gian mở lớp dự 

kiến vào đầu tháng 03 năm 2019. 

Lớp 2 
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- Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ điều tra phiếu ngắn và sử dụng CNTT. 

- Thành phần: Dự kiến 50 người là Điều tra viên điều tra phiếu ngắn. 

- Thời gian: 04 ngày (Trong đó 01 ngày tập huấn CAPI), thời gian mở lớp dự 

kiến ngay sau lớp 1. 

(Có biểu phân chia địa bàn, Tổ trưởng và Điều tra viên kèm theo) 

2. Các điều kiện cần thiết mở lớp tập huấn. 

- Hội trường các lớp tập huấn phải đảm bảo yên tĩnh, đủ ánh sáng, thông gió, 

có bảng và bút viết bảng, máy chiếu, màn chiếu, có đủ bàn ghế, hệ thống âm thanh 

tốt, hệ thống đường truyền Internet đảm bảo cho tất cả các học viên có thể thực 

hành CAPI, Trang Web điều hành và Trang Web Tổng điều tra 2019. 

- Tài liệu sử dụng trong tập huấn nghiệp vụ và sử dụng CNTT bao gồm: Sổ 

tay hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra 2019 (Phiếu dài), Sổ tay hướng dẫn nghiệp 

vụ Tổng điều tra 2019 (Phiếu ngắn), Sổ tay hướng dẫn cài đặt và sử dụng CAPI và 

các tài liệu tập huấn khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Ban Chỉ đạo cấp xã căn cứ nội dung, yêu cầu của kế hoạch, tuyển chọn đủ 

số lượng Tổ trưởng và Điều tra viên đảm bảo đáp ứng các yêu cầu điều tra; bố trí 

người tham gia tập huấn đúng thành phần, thời gian và địa điểm.  

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt các nội 

dung kế hoạch này. Kết thúc tập huấn báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo tỉnh, cho 

UBND huyện theo quy định./. 

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

- Trưởng ban BCĐ huyện (thay b/c); 

- 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 

 

 
 


