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CHỈ THỊ  

về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

----- 

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 

giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về 

dân số, nhà ở phục vụ việc đánh giá, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở 

trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu 

thông tin đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2011- 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; 

phục vụ việc giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các mục tiêu phát triển bền vững 

của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện; cung cấp thông 

tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số. 

Đây là cuộc Tổng điều tra với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến các 

cấp, các ngành và người dân. Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi cuộc Tổng 

điều tra dân số, nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu, nội dung tại quyết 

định nêu trên và tiến hành đúng theo phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra dân số, nhà ở Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị cấp ủy, 

chính quyền các cấp:  

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, 

yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019; 

xác định cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở là công tác quan trọng của toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân, của tất cả các cấp, các ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra.  

2. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thông tin tuyên truyền phối hợp với Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

đến các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục 

đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra và kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung 

trong phiếu điều tra.  

3. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện cho công tác điều 

tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác. Tổ chức tốt khâu xử lý, tổng hợp 

và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 

nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; chú ý bảo mật 

thông tin theo quy định của pháp luật, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những 
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thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước. Công an tỉnh chủ động phối hợp với 

chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm chắc tình 

hình dân cư trên địa bàn, có kế hoạch bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự 

trước, trong và sau cuộc Tổng điều tra; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi 

tuyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại của các đối tượng xấu. 

Căn cứ nội dung chỉ thị, các cấp ủy đảng, chính quyền khẩn trương xây dựng 

kế hoạch thực hiện, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đề ra các biện pháp thực 

hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, vận động quần 

chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả chỉ thị này.  

Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết và báo cáo kết quả tổng 

điều tra dân số, nhà ở năm 2019 với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi. 

 

Nơi nhận: 
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 

- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   
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