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UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 

Số: 02/KH-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày 30 tháng 9 năm 2018
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 

 

Thực hiện 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; Phương án Tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-

BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và 

nhà ở Trung ương; Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Lãng về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Văn Lãng; Kế hoạch số 

02/KH-BCĐ ngày 21/9/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Văn Lãng (sau 

đây viết gọn là BCĐ huyện) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên phạm 

vi toàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 (viết gọn 

là Tổng điều tra) thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục 

đích chính sau: 

Thứ nhất, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát 

triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; 

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết 

quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây 

dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 

2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục 

tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; 

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 

gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư. 

2. Yêu cầu 
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- Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và 

lưu giữ dữ liệu cuộc Tổng điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng 

quy định của Phương án Tổng điều tra; 

- Bảo đảm thông tin điều tra đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, 

không bỏ sót. Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo 

quy định của Luật Thống kê; 

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra phải bảo đảm 

đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Kế hoạch thực hiện các nội dung chính của Tổng điều tra như bảng sau: 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện Cơ quan chủ trì 

I TỔ CHỨC NHÂN SỰ THỰC HIỆN TĐT   

1 
Thành lập BCĐ cấp huyện, cấp xã và Văn 

phòng BCĐ huyện  
Tháng 8-9/2018 

BCĐ cấp huyện, 

cấp xã 

2 Tuyển chọn người vẽ sơ đồ nền Tháng 8/2018 BCĐ cấp xã 

4 Tuyển chọn người lập bảng kê Tháng 9-10/2018 BCĐ cấp xã 

5 
Tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát 

viên cấp huyện, xã 
Tháng 9-11/2018 

BCĐ cấp huyện, 

cấp xã 

II 
PHÂN CHIA ĐỊA BÀN, VẼ SƠ ĐỒ NỀN, LẬP 

BẢNG KÊ 
  

1 Hướng dẫn phân chia ĐBĐT và vẽ sơ đồ nền  Tháng 8-9/2018 BCĐ cấp huyện 

2 
Nghiệm thu, chụp/scan ảnh sơ đồ nền gửi vào 

cơ sở dữ liệu ảnh của Tổng điều tra 
12/10/2018 BCĐ cấp huyện 

3 
Lập bảng kê hộ tại ĐBĐT và bảng kê các cơ sở 

lưu trú của nhân khẩu đặc thù 

Tháng 11-

12/2018 

BCĐ cấp xã, 

người lập bảng kê 

4 Rà soát, cập nhật bảng kê trước Tổng điều tra 15 - 20/3/2019 ĐTV, BCĐ xã 

5 
In và phát danh sách bảng kê (gồm thông tin hộ 

điều tra mẫu) để thực hiện điều tra thực địa 
29/3/2019 

BCĐ cấp huyện, 

cấp xã 

III CÁC TÀI LIỆU KHÁC   

1 
Xây dựng kế hoạch, nội dung và tài liệu tuyên 

truyền 
Tháng 9-10/2018 BCĐ cấp huyện 

2 Thực hiện các chiến dịch tuyên truyền 

Tháng 11-

12/2018; 

Tháng 3-4/2019 

BCĐ cấp huyện, 

cấp xã 
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IV TẬP HUẤN   

1 Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ  Tháng 10/2018 BCĐ tỉnh, huyện 

2 Tập huấn nghiệp vụ điều tra các cấp  

 

Tháng 12/2018-

03/2019 

BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện 

V ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA   

1 Điều tra thu thập thông tin tại hộ  01 - 25/4/2019 Điều tra viên 

2 Điều tra nhân khẩu đặc thù   

 
- Nhân khẩu đặc thù khác đang cư trú tại các 

cơ sở lưu trú của nhân khẩu đặc thù 
01 - 15/4/2019 BCĐ cấp xã 

3 Giám sát điều tra thực địa 01 - 25/4/2019 BCĐ các cấp 

4 Báo cáo tiến độ trong thời gian điều tra thực địa  01-25/4/2019 BCĐ các cấp 

VI KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU PHIẾU   

1 Kiểm tra và nghiệm thu phiếu điện tử  Tháng 4/2019 GSV các cấp 

2 Kiểm tra và nghiệm thu phiếu giấy Tháng 4 - 6/2019 BCĐ các cấp 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ 

đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện trong việc triển khai thực hiện Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo Ban Chỉ đạo cùng cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch, 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc Tổng điều tra. 

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra 

theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch của huyện. Bảo 

đảm các điều kiện phục vụ Tổng điều tra; tổ chức giám sát; kiểm tra, nghiệm thu 

bảo đảm quy trình, chất lượng; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Tổng điều tra 

cho Ban Chỉ đạo tỉnh, cho Trưởng Ban chỉ đạo huyện theo quy định. 

3. Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức thực hiện Tổng điều tra theo đúng Phương 

án của Ban Chỉ đạo Trung ương; bám sát kế hoạch triển khai, thực hiện đảm bảo 

đúng tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra./. 

 

Nơi nhận:                                                            
- Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê); 

- UBND huyện; 

- Trưởng ban BCĐ huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Thành viên VP BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VP.                                                             Nguyễn Trung T 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

(Đã ký) 

 
 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỐNG KÊ 

Nguyễn Trung Dũng 
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