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UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 

Số: 14/KH - BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày 18 tháng 3 năm 2019
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh lạng Sơn về việc tổ chức Lễ ra quân thu thập 

thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân 

số và nhà ở huyện Văn Lãng (Sau đây viết gọn là Ban Chỉ đạo huyện) xây dựng kế 

hoạch tổ chức Lễ ra quân trên phạm vi toàn huyện như sau: 

1. Mục đích tổ chức Lễ ra quân 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra 

dân số và nhà ở năm 2019; 

- Nâng cao và thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về 

tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 

- Nâng cao ý thức của người dân để tích cực ủng hộ Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019, thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; 

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của Tổ trưởng, Điều tra viên, Giám sát viên, 

thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã trong việc thu thập và kiểm tra, xác 

minh thông tin đã được thu thập. 

2. Nguyên tắc tổ chức Lễ ra quân 

- Tổ chức Lễ ra quân tại tất cả các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

các xã, thị trấn; 

- Ban Chỉ đạo huyện thống nhất lựa chọn xã Tân Lang để tổ chức Lễ ra quân 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 điểm của huyện. 

3. Thời gian, địa điểm thực hiện Lễ ra quân 

- Thời gian: Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi 

toàn huyện được tổ chức đồng loạt vào lúc 7h30’ ngày 01/4/2019. 

+ Từ 7h30’ đến 8h30’: Tổ chức mít tinh 

+ Từ 8h30’ đến 9h30’: Các hoạt động truyền thông 

+ Từ 9h30’ đến 10h30’: Tổ chức thu thập thông tin tại hộ dân cư 
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+ Từ 10h30’: Họp rút kinh nghiệm tại UBND xã, thị trấn 

- Địa điểm: Tại Hội trường hoặc Nhà văn hóa xã, thị trấn 

- Địa điểm thu thập thông tin: Chọn từ 02 đến 03 hộ gia đình gần nhau và gần 

với địa điểm tổ chức Lễ ra quân để Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin nhằm 

mục đích rút kinh nghiệm trong ngày đầu ra quân và làm tư liệu phục vụ cho công 

tác tuyên truyền tại địa phương. 

4. Thành phần tham dự Lễ ra quân 

4.1. Tại Ban chỉ đạo cấp xã:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Giám sát viên huyện phụ trách xã; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTQ và các tổ chức, đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp xã; 

- Ban Chỉ đạo cấp xã; 

- Tổ trưởng và các Điều tra viên; 

- Một số hộ gia đình đại diện nhân dân; 

- Cơ quan thông tin, truyền thông (Viết bài, đưa tin). 

(Do Ban Chỉ đạo cấp xã mời) 

4.2. Lễ ra quân điểm tại xã Tân Lang: 

Ngoài các thành phần đã nêu ở trên, mời thêm: 

- Đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh, Giám sát viên tỉnh phụ trách huyện Văn Lãng; 

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp huyện; 

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo huyện. 

(Do Ban Chỉ đạo huyện mời) 

5. Công việc chuẩn bị Lễ ra quân 

- Chuẩn bị trang trí tại khuôn viên ngoài Hội trường: Treo băng rôn, khẩu 

hiệu, áp phích, lô-gô tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 

- Chuẩn bị tài liệu: Giới thiệu tổng quan về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019, đặc điểm địa bàn, những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin, 

đặc biệt chú ý tuyên truyền để người dân cộng tác cung cấp thông tin. 

- Phát trên loa truyền thanh đĩa CD hỏi-đáp tuyên truyền về Tổng điều tra dân 

số và nhà ở năm 2019; 
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- Chuẩn bị phông bên trong Hội trường với nội dung: “Lễ ra quân Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019”, tham khảo theo mẫu dưới đây; 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 LỄ RA QUÂN                                                                                    

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 

 

Văn Lãng, ngày 01 tháng 4 năm 2019 

 

- Mỗi Tổ trưởng, Điều tra viên, Giám sát viên, thành viên Ban Chỉ đạo cấp 

huyện, cấp xã và thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện, các cấp, các ngành từ 

huyện đến xã là những kênh tuyên truyền về Tổng điều tra. 

6. Nội dung thực hiện Lễ ra quân 

6.1. Lễ ra quân tại Hội trường 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu của Ban Chỉ đạo (Huyện, Xã) với nội dung: (1) Về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đối với địa 

phương; (2) Chỉ đạo công tác phối hợp xuyên suốt ở cả hai cấp; (3) Yêu cầu sự 

tham gia, phối hợp cung cấp thông tin của mọi người dân trên địa bàn; (4) Việc 

thực hiện nghiêm túc phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở của cấp xã, ở tất cả 

các khâu công tác; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong 

những ngày đầu Tổng điều tra nhằm rút kinh nghiệm, tránh các lỗi sai sót hệ thống; 

(6) Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tranh thủ sự ủng hộ của toàn xã hội; 

nêu bật các yêu cầu cần thiết đối với lực lượng Giám sát viên, Tổ trưởng và Điều 

tra viên; 

- Phát biểu của đại diện điều tra viên: Nêu rõ trách nhiệm của điều tra viên; lời 

hứa thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao; 

- Phát biểu kết thúc buổi Lễ ra quân. 

6.2. Trả lời phỏng vấn 

Đại diên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã, các cấp và ngành tham dự Lễ ra 

quân dành thời gian trả lời phỏng vấn tại chỗ của các cơ quan thông tin, truyền 

thông đến dự, viết bài và đưa tin. 
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6.3. Thu thập thông tin tại địa bàn 

Đại diện Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo các cấp chia thành các nhóm đến 

dự điều tra thu thập thông tin tại hộ nhằm rút kinh nghiệm. Đây cũng là tư liệu để 

tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong quá trình diễn ra Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019. 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Tại các xã, thị trấn 

- Ban Chỉ đạo cấp xã phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo và Giám sát viên 

cấp huyện được giao nhiệm vụ phụ trách xã tổ chức thực hiện Lễ ra quân theo đúng 

nội dung kế hoạch này; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo và Giám sát viên cấp huyện được giao phụ trách xã 

trực tiếp phối hợp cùng Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức thực hiện Lễ ra quân vào đúng 

7h30’ ngày 1/4/2019. 

7.2. Tại xã Tân Lang 

- Ban Chỉ đạo xã Tân Lang chuẩn bị: (1) Trang trí khánh tiết; (2) Treo khẩu 

hiệu, băng rôn khu vực mít tinh; (3) Mời các thành phần dự tại mục 4.1; (4) Lựa 

chọn điều tra viên phát biểu; (5) Liên hệ các hộ gia đình để thu thập thông tin; (6) 

Hoàn thành công tác chuẩn bị trước ngày Lễ ra quân. 

- Ban Chỉ đạo huyện: (1) Gửi giấy mời cho các thành phần tại mục 4.2; (2) 

Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc; (3) Phối hợp với Ban Chỉ đạo xã Tân Lang kiểm 

tra công tác chuẩn bị vào chiều ngày 31/3/2019./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo tỉnh 
- Trưởng Ban (thay báo cáo);  
- Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn; 
- Thành viên BCĐ, Văn phòng BCĐ huyện; 
- Lưu VP. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỐNG KÊ 

Nguyễn Trung Dũng 
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