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BAN CHỈ ĐẠO 
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ 

NHÀ Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  667 /KH-BCĐT 

 

BìnhPhước, ngày 5 tháng 11năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 01/4/2019 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Thực hiện quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định 

số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều 

tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số 

và nhà ở năm 2019; Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 6 tháng 9 năm 2018 của 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Phước. 

Căn cứ vào phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Ban chỉ 

đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và 

nhà ở tỉnh Bình Phước xây dựng kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh 

theo các bước tiến hành cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

Công tác chuẩn bị bắt đầu từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019, gồm các công 

việc chính sau đây: 

1.Thành lập Ban chỉ đạoTổng điều tra dân số và nhà ở các cấp và Văn 
phòng giúp việc cấp tỉnh, huyện. 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban 

chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ởTrung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban 

chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp. Ban chỉ đạo Tổng điều tra 

dân số và nhà ở tỉnh hướng dẫn1các huyện, thị;xã, phường, thị trấn thành lập Ban 

chỉ đạo Tổng điều tra và văn phòng giúp việc cho Ban chỉ đạo đúng theo thành 

phần và nhiệm vụ, công tác tổ chức nhân sự phải phù hợp với tình hình thực tế ở 

từng địa phương. Công việc này được thực hiện từ tháng 08/2018 đến hết tháng 9 

năm 2018. 

2. Hội nghị triển khai Tổng điều tra: 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương án 

và kế hoạchTổng điều tra cho các thành viên BCĐ tỉnh và Ban chỉ đạo các 

huyện,thị. Thời gian dự kiến 01 buổi vào đầu tháng 11/2018. 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số các huyện, thị tổ chức hội nghị triển khai 

phương án và kế hoạch Tổng điều tra cho các thành viên BCĐ huyện, thị và Ban 

chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thời gian 01 ngày trong tháng 11/2018. 

3. Rà soát và phân định ranh giới, lãnh thổ hành chính, giữa các xã, 

phường, thị trấn;Huyện, thị xã. 

                                                 
1 Hướng dẫn Cấp huyện và Cấp xã tại công văn số 503/CTK của Cục Thống kê ngày 31/8/2018 về việc hướng 

dẫn thành lập BCĐ TĐT dân số và nhà ở năm 2019. 
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 Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện; xã, phường, thị trấn có trách nhiệm rà 

soát tất cả các điểm dân cư đóng trên địa bàn của từng địa phương,nhằm phát hiện 

những nơi có dân cư trú thường xuyên nhưng chưa rõ thuộc đơn vị hành chính nào 

quản lý, để phục vụ cho công tác vẽ sơ đồ nền xã phường, thị trấn, phân chia địa 

bàn điều tra; lập bảng kê và phân công trách nhiệm điều tra. 

4. Vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn, lập bảng kê địa bàn điều tra. 

- Vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn2:Sơ đồ sử dụng trong Tổng điều tra là sơ 

đồ nền xã/phường.Sơ đồ nền của xã/phường/thị trấn được vẽ nhằm xác định ranh 

giới rõ ràng giữa các ĐBĐT bảo đảm tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ đã 

được phân định trong địa giới ĐBĐT. Sơ đồ nền xã/phường/thị trấn thể hiện các vật 

định hướng, những đặc điểm nổi bật, dễ nhận biết và thể hiện các điểm dân cư hoặc 

nơi có người sinh sống. Cán bộ thực hiện vẽ sơ đồ nền nên chọn cán bộ phụ trách 

công tác địa chính xã/phường/thị trấn. 

Thực hiện việc vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều 

tra là một trong những bước chuẩn bị rất quan trọng góp phần vào sự thành công 

của cuộc TĐT. BCĐ tỉnh đề nghị BCĐ cấp huyện, xã thực hiện nghiêm túc hướng 

dẫn của BCĐ tỉnh. 

- Phân chia địa bàn và lập danh sách địa bàn điều tra: 

Địa bàn điều tra (viết gọn là ĐBĐT) là khu vực dân cư có ranh giới rõ ràng 

hoặc tương đối rõ ràng; về cơ bản là các ấp, khu phố, tổ dân phố, (viết gọn là ấp/tổ 

dân phố). Trong mỗi xã, phường, thị trấn (viết gọn là xã/phường) gồm nhiều ĐBĐT 

và ranh giới các ĐBĐT ghép lại thành bản đồ của xã/phường.  

Nói chung địa bàn điều tra là ấp, khu phố, tổ dân phố. Quy mô ĐBĐT bình 

quân chung toàn tỉnh khoảng 120 hộ/địa bàn.  

Công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn cũng như 

báo cáo danh sách ĐBĐT phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2018. BCĐ 

cấp huyện nghiệm thu sơ đồ, chụp/quét ảnh và gửi vào cơ sở dữ liệu ảnh chậm nhất 

vào ngày10/10/2018. 

-  Lập bảng kê: 

+Bảng kê hộ:Người lập bảng kê hộ đến từng đơn vị nhà ở (ngôi nhà, căn hộ, 

khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện, cơ quan,...) để xác định hộ hoặc các hộ 

đang sinh sống trong từng đơn vị nhà của ĐBĐT đã được xác định trong sơ đồ nền 

xã/phường và thu thập các thông tin cơ bản về từng hộ theo yêu cầu của bảng kê.  

+ Bảng kê nhân khẩu đặc thù:Người lập bảng kê đến các cơ sở lưu trú của 

nhân khẩu đặc thù như ký túc xá học sinh, sinh viên, các chung cư, nhà chùa, nhà 

thờ, tu viện, nhà ở công nhân trong khuôn viên các công ty, nhà máy, xí nghiệp, 

doanh nghiệp... để xác định thông tin cơ bản về các nhân khẩu đặc thù. 

BCĐ cấp xã thực hiện lập bảng kê nhân khẩu đặc thù và tổ chức thực hiện 

công tác lập bảng kê của các ĐBĐT trong phạm vi quản lý của xã/phường/thị trấn. 

Công việc này sẽ thực hiện trong khoảng thời gian 02 tháng (tháng 11 và tháng 12 

năm 2018). 

 5. Tuyển chọn lực lượng tham gia Tổng điều tra. 

5.1. Tuyển chọn người vẽ sơ đồ và lập bảng kê. 

                                                 
2 Thực hiện theo Hướng dẫn số 02/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 23/8/2018 về Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền 

xã,phường,thị trấn và phân chia địa bàn điều tra của BCĐ TĐT Trung ương. 



3 

 

Người vẽ sơ đồ cần có kỹ năng vẽ sơ đồ, bản đồ và am hiểu về ĐBĐT; ưu 

tiên chọn cán bộ địa chính hoặc nguyên cán bộ địa chính của xã, phường, thị trấn 

hoặc những người có khả năng, năng khiếu đồ họa, để thực hiện được công việc vẽ 

sơ đồ nền xã, phường.  

Người lập bảng kê cần am hiểu về ĐBĐT và biết thông tin về các hộ sinh 

sống trên ĐBĐT; ưu tiên chọn những người sinh sống tại địa phương, có trình độ, 

có sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu địa hình và phân bố dân cư của 

địa bàn điều tra. 

Ban chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn thực hiện việc tuyển chọn người vẽ sơ 

đồ và lập danh sách ĐBĐT (trong tháng 9/2018) và lập bảng kê (tháng 

10,11/2018). 

5.2. Tuyển chọn điều tra viên (ĐTV), tổ trưởng (TT) và giám sát viên. 

- Điều tra viên:Phải tham gia đầy đủ và nghiêm túc lớp tập huấn dành cho 

điều tra viên; trực tiếp đến các đơn vị điều tra thuộc các ĐBĐT được phân công để 

phỏng vấn thu thập thông tin trong phiếu điều tra theo đúng yêu cầu; thực hiện đầy 

đủ các quy định, hướng dẫn đối với điều tra viên khi tiến hành thu thập thông tin; 

phối hợp với tổ trưởng hoàn thành các công việc có liên quan khác.  

- Tổ trưởng:Có nhiệm vụ phối hợp với trưởng ấp/tổ trưởng dân phố, Hội 

Nông dân, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ,... để tuyên truyền, giải thích mục đích, ý 

nghĩa, kế hoạch tiến hành cuộc Tổng điều tra; quản lý, điều hành, giám sát các điều 

tra viên tại các ĐBĐT được giao phụ trách; báo cáo tình hình thực hiện Tổng điều 

tra tới BCĐ cấp xã theo quy định và thực hiện kiểm tra, giao nộp các phiếu điều tra 

giấy đã hoàn thành (nếu có) tới BCĐ cấp xã. 

- Giám sát viên:Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh gồm 02 cấp 

giám sát:giám sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện với nhiệm vụ giám sát 

hoạt động của mạng lưới tổ trưởng và điều tra viên, giám sát và hỗ trợ chuyên môn 

cho BCĐ cấp dưới. Các BCĐ tuyển chọn và phân công nhiệm vụ cho giám sát viên 

cùng cấp. 

- Yêu cầu tuyển chọn ĐTV và tổ trưởng: 

 Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện cuộc điều tra. Vì vậy; yêu cầu 

phải chọn những người có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần trách 

nhiệm cao, tham gia đầy đủ và có kết quả tham gia tập huấn nghiệp vụ Tổng điều 

tra tốt. Điều tra viên phải sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh 

để thực hiện phiếu điện tử trong Tổng điều tra. Tránh tình trạng như những cuộc 

Tổng điều tra trước đây, một số địa phương chọn lực lượng điều tra viên không đạt 

yêu cầu đề ra; do đó trong quá trình tập huấn nghiệp vụ không tiếp thu được những 

nội dung của phiếu điều tra, từ đó đã thực hiện điều tra không đạt yêu cầu đề ra của 

cuộc Tổng điều tra. Vì vậy, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các huyện/ thị; 

xã/ phường/ thị trấn tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng điều tra, phải đảm bảo 

đúng yêu cầu nêu trên.  

Để đảm bảo đủ số lượng ĐTV và TT điều tra theo quy định của Ban chỉ đạo 

Trung ương, BCĐ tỉnh yêu cầu BCĐ cấp xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm 

tuyển chọn ĐTV và tổ trưởng: 

- Điều tra viên:01 điều tra viên phụ trách 02 địa bàn điều tra.  

- Tổ trưởng: là lực lượng trực tiếp phụ trách, quản lý công việc do vậy mỗi 

xã /phường/thị trấn được chọn 01 tổ trưởng; nếu xã/ phường có từ 40-80 địa bàn 
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điều tra thì được tuyển chọn  02 tổ trưởng; xã/ phường có trên 80 địa bàn điều tra 

thì chọn 03 tổ trưởng.  

Để tăng tính chủ động, cần tuyển chọn và tập huấn thêm 05% số ĐTVso với 

yêu cầu. Sau khi chọn đủ số lượng ĐTV và tổ trưởng điều tra, Ban chỉ đạo TĐT các 

xã, phường, thị trấn lập danh sách trích ngang (có mẫu chung thống nhất) gửi về 

Ban chỉ đạo TĐT huyện, thị để lập kế hoạch mở các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra 

6. Công tác tập huấn: 

+Công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra 

Đã thực hiện xong trang ngày 10/10/2018. 

+Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê  

Công tác này được tổ chức theo 2 cấp tỉnh và huyện. Ban chỉ đạo tỉnh tập 

huấn cho Ban chỉ đạo cấp huyện và Ban chỉ đạo cấp huyện tập huấn cho Ban chỉ 

đạo cấp xã/phường/thị trấn. 

Thời gian tập huấn mỗi cấp là 02 ngày và thực hiện trong tháng 11 năm 

2018.  

Tập huấn cấp huyện về công tác quản lý TĐT 2019 và lập Bảng kê hộ do 

BCĐ cấp huyện thực hiện; đại biểu tham dự là BCĐ cấp xã và người lập Bảng kê 

hộ. Tập huấn cấp huyện chia thành 02 khóa tập huấn riêng cho 02 nhóm đối 

tượng khác nhau: 

- Lớp tập huấn 1 (cho BCĐ cấp xã về công tác quản lý): BCĐ cấp huyện tổ 

chức tập huấn công tác quản lý TĐT 2019 cho BCĐ cấp xã. Tham dự tập huấn, 

mỗi xã có 03 đại biểu. Thành phần tham dự là Trưởng ban BCĐ cấp xã, Phó 

Trưởng ban BCĐ cấp xã và công chức thống kê xã. Thời gian tập huấn là 0,5 

ngày, trong tháng 11/2018. Mỗi huyện/quận tổ chức một lớp tập huấn về công tác 

quản lý TĐT 2019. 

- Lớp tập huấn 2 (cho người lập Bảng kê hộ): BCĐ cấp huyện tổ chức tập 

huấn công tác lập Bảng kê hộ cho người lập bảng kê. Mỗi ĐBĐT có 01 người lập 

Bảng kê hộ sẽ tham dự lớp tập huấn. Thời gian tập huấn là 1 ngày, trong tháng 

11/2018. Mỗi lớp tập huấn trung bình có 60 đại biểu. 

 

+Tập huấn nghiệp vụ điều tra, ghi mã, quy trình kiểm tra và nghiệm thu 

phiếu điều tra:  

Công tác tập huấn nghiệp vụ, ghi mã, quy trình kiểm tra và nghiệm thu phiếu 

điều tra được tổ chức theo 02 cấp tỉnh, huyện.BCĐ tỉnh tổ chức tập huấn cho BCĐ 

và Văn phòng BCĐ cấp tỉnh, giám sát viên cấp huyện và giảng viên cấp huyện. 

Mỗi lớp thực hiện trong 04 ngày, trong đó 03 ngày hướng dẫn về nghiệp vụ điều 

tra, ghi mã và 01 ngày hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong điều tra thu thập thông 

tin và kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra. 

BCĐ cấp huyện tổ chức tập huấn cho Văn phòng BCĐ huyện và BCĐ cấp 

xã, giám sát viên cấp huyện, tổ trưởng và điều tra viên. Đối với các ĐBĐT phiếu 

ngắn (phiếu điều tra toàn bộ), mỗi lớp thực hiện trong 04 ngày, trong đó 03 ngày 

hướng dẫn về nghiệp vụ và 01 ngày hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong điều tra 

thu thập thông tin và kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra. Đối với các ĐBĐT phiếu 

dài (phiếu điều tra mẫu), mỗi lớp thực hiện trong 05 ngày, trong đó 04 ngày hướng 

dẫn về nghiệp vụ và 01 ngày hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong điều tra thu thập 

thông tin và kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra. 



5 

 

Do thời gian tập huấn dài ngày, nội dung tập huấn và các kỹ thuật sử dụng 

thiết bị trong điều tra phiếu điện tử khá phức tạp, vì vậy, BCĐ các cấp cần quán 

triệt cho các học viên phải sắp xếp công việc, bố trí thời gian dự tập huấn xuyên 

suốt trong thời gian khóa học. Ban tổ chức các khóa học cần sắp xếp, bố trí địa 

điểm tập huấn thuận tiện, đảm bảo và tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong thời 

gian tiếp thu nghiệp vụ. Ban tổ chức các lớp tập huấn phối hợp BCĐ các cấp tăng 

cường công tác quản lý, kiểm tra quân số hàng ngày, tránh tình trạng bỏ giữa chừng 

không tham dự đầy đủ (hoặc cử người đi thay). Sau mỗi khóa học có kiểm tra chất 

lượng của học viên, nếu học viên nào không đạt yêu cầu thì sẽ không bố trí tham 

gia điều tra. 

II. CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN VÀ GIÁM SÁT TỔNG 

ĐIỀU TRA. 

1. Thời điểm điều tra: 

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2019 

2. Thời gian điều tra: 

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày. Bắt đầu từ 07 giờ 

sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Ban chỉ đạo 

Tổng điều tra các huyện, thị tổ chức lễ ra quân nghiêm túc, trang trọng để cuộc 

Tổng điều tra thực hiện đúng tiến độ. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng để điều tra 

những người lang thang, cơ nhỡ và những người sống bằng nghề trên mặt nước 

không có nhà ở trên bờ, không có bến gốc đang có mặt trong phạm vi xã, phường, 

thị trấn quản lý vào ngày điều tra đầu tiên (0 giờ ngày 01/4/2019).  

3. Các bước thu thập thông tin: 

- Rà soát, cập nhật bảng kê hộ trước điều tra:BCĐ cấp huyện, cấp xã chỉ 

đạo ĐTV thực hiện việc rà soát, cập nhật bảng kê số hộ, số người(từ ngày 15/3 đến 

20/3/2019). BCĐ cấp tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảng kê trên trang thông tin điện 

tử của Tổng điều tra chậm nhất vào ngày 25/3/2019. 

- Rà soát công tác chuẩn bị: BCĐ cấp xã thực hiện rà soát các ĐBĐT về số 

lượng và phân công nhiệm vụ cho các tổ trưởng, điều tra viên; kiểm tra phương tiện 

điều tra (sơ đồ nền xã/phường/thị trấn; bảng kê, thiết bị di động, phiếu giấy, bút, 

cặp,...).  

- Chọn mẫu hộ điều tra phiếu dài (phiếu mẫu): BCĐ Trung ương thực hiện 

chọn mẫu các hộ điều tra phiếu dài và thông báo danh sách các hộ đăng ký điều tra 

trực tiếp cho BCĐ cấp tỉnh (nếu có). BCĐ cấp huyện sau khi nhận danh sách địa 

bàn từ BCĐ cấp tỉnh, gửi danh sách các hộ điều tra tới BCĐ cấp xã để thực hiện thu 

thập thông tin Tổng điều tra. 

- Thời gian thu thập thông tin: thực hiện điều tra thu thập thông tin ở tất cả 

các ĐBĐT bắt đầu từ 7 giờ sángngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 

25/4/2019. Thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) để sử dụng 

phiếu điện tử được huy động từ các điều tra viên hoặc các tổ chức tại địa phương 

theo hình thức thuê thiết bị. 

BCĐ cấp xã tổ chức lực lượng để điều tra những người lang thang, cơ nhỡ; 

những người sống bằng nghề trên mặt nước không có nhà trên bờ, không có bến 

gốc đang có mặt trong phạm vi xã/phường vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. 

Lưu ý: đối tượng này được sử dụng phiếu giấy để hỏi thông tin phiếu ngắn. 
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Trong thời gian điều tra, quy định mỗi điều tra viên phải hoàn thành định 

mức điều tra. Tuy nhiên, trong ngày đầu chỉ điều tra khoảng 5 đến 6 hộ đối với 

phiếu điều tra toàn bộ và 3 đến 4 hộ đối với phiếu điều tra chọn mẫu, để tổ trưởng 

và giám sát viên kiểm tra, hướng dẫn khắc phục những sai sót (nếu có) nhất là các 

lỗi hệ thống, sau đó mới tiến hành điều tra theo kế hoạch. 

BCĐ các cấp phải báo cáo thường xuyên tới BCĐ cấp trên trực tiếp về tiến 

độ điều tra, những vướng mắc phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo, bảo đảm yêu cầu chỉ 

đạo thống nhất cả nước. (thời gian báo cáo tiến độ điều tra của BCĐ cấp dưới báo 

về BCĐ cấp trên là 2 ngày/lần). 

4. Giám sát, kiểm tra, thanh tra và phúc tra: 

Để bảo đảm chất lượng thông tin của cuộc Tổng điều tra, BCĐ các cấp có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra, phúc 

tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình tổ chức cuộc Tổng 

điều tra. Trong đó: 

- Công tác giám sát: Giám sát viên các cấp thực hiện giám sát hoạt động của 

mạng lưới tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên cấp dưới và hỗ trợ chuyên môn 

cho BCĐ cấp dưới. Công tác giám sát được tiến hành cùng với các công đoạn của 

điều tra. 

- Công tác kiểm tra: Tổ trưởng thực hiện kiểm tra tiến độ và chất lượng 

thông tin do điều tra viên thu thập để kịp thời phát hiện, uốn nắn và sửa chữa ngay 

những sai sót; báo cáo tiến độ, những vướng mắc, khó khăn phát sinh tới BCĐ cấp 

xã để kịp thời giải quyết. BCĐ cấp xã thực hiện kiểm tra tiến độ và chất lượng điều 

tra tại các ĐBĐT trên phạm vi xã quản lý. 

- Công tác thanh tra: Căn cứ thẩm quyền, Tổng cục Thống kê chỉ đạo công 

tác thanh tra chuyên ngành thống kê trong thực hiện Phương án Tổng điều tra theo 

quy định của pháp luật. 

- Công tác phúc tra: Sau khi kết thúc thu thập thông tin tại địa bàn, BCĐ 

tỉnh sẽ thực hiện phúc tra (theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương) để xác định mức 

độ trùng, sót về hộ và nhân khẩu. Công tác phúc tra được thực hiện bằng phiếu điện 

tử vào tháng 5 năm 2019 tại các huyện,thị. Công tác phúc tra được thực hiện theo 

kế hoạch riêng. 

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA 

Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 1/4/2019 là cuộc Tổng điều tra toàn 

bộ, quy mô lớn, phạm vi rộng, tiến hành thu thập một khối lượng thông tin rất lớn 

nên công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh và tiến hành sâu rộng ở tất cả 

các địa bàn điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. 

Hoạt động tuyên truyền3 nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung 

và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra đến các cấp, các ngành, các hộ và toàn thể 

nhân dân. Trong đó, cần đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến 

các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. 

Để hoạt động tuyên truyền đến với tất cả các hộ và mọi người dân, Ban chỉ 

đạo Tổng điều tra các cấp, cần xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phù 

hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương cũng như các địa bàn điều tra. Mỗi 

chương trình, kế hoạch tuyên truyền, cần đề ra được mục tiêu, đối tượng, nội dung, 

                                                 
3 Thực hiện theo Kế hoạch số 522/KH-BCĐT ngày 10/9/2018 của BCĐ Tỉnh về Kế hoạch công tác tuyên truyền 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
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thời điểm, hình thức và lực lượng tiến hành, làm cho người dân nhận thức được 

mục đích, yêu cầu của Tổng điều tra, thấy hết nghĩa vụ và quyền lợi cung cấp đầy 

đủ, chính xác những  thông tin thuộc nội dung điều tra, tránh sự hiểu nhầm và 

phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc. 

Để đạt được mục tiêu, Ban chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan, huy 

động tất cả các hình thức và phương tiện tuyên truyền hiện có, phối hợp với các cơ 

quan thông tin đại chúng, các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng, để thực hiện 

tuyên truyền cho Tổng điều tra. Bên cạnh đó, cần biên soạn các tài liệu hỏi đáp về 

Tổng điều tra để phổ biến qua hệ thống truyền thanh hoặc các cuộc họp xã/ 

phường/ thị trấn/ ấp/ tổ tự quản. Trong chương trình tập huấn cho tổ trưởng và cán 

bộ điều tra cần huấn luyện cả kỹ năng tuyên truyền. 

BCĐ Tổng điều tra các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương 

(phát thanh, truyền hình, truyền thông, bưu điện,...) huy động tối đa các hình thức 

tuyên truyền bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Tổng điều tra, vận 

động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra. 

Các hoạt động tuyên truyền cho Tổng điều tra cần phải tiến hành ở các cộng 

đồng dân cư với một kế hoạch bài bản, liên tục; tập trung tuyên truyền trong thời 

gian 02 tháng trước thời điểm điều tra, nhất là  trong những ngày diễn ra cuộc Tổng 

điềutra từ 1/4 cho đến 25/4/2019. BCĐTW và BCĐ tỉnh chuẩn bị điều kiện vật chất 

cần thiết, tài liệu cung cấp cho BCĐ Tổng điều tra các cấp để tuyên truyền Tổng 

điều tra. 

IV.LẬP KẾ HOẠCH  BẢO VỆ AN TOÀN CHO CUỘC TỔNG ĐIỀU 

TRA 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngành Công 

an phối hợp với BCĐ Tổng điều tra các cấp lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc 

Tổng điều tra, trong đó đặc biệt chú ý những địa bàn có nhiều chủ hộ không hợp tác 

với điều tra viên hoặc đã có những hiện tượng phức tạp trong quá trình giải quyết 

chính sách ở địa phương, những địa bàn xung yếu về an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội. 

V. ĐẢM BẢO HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC THÔNG SUỐT 

GIỮA CÁC CẤP PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

Ngành Thông tin và Truyền thông lập kế hoạch bảo đảm hệ thống thông tin 

liên lạc thông suốt giữa các cấp để phục vụ công tác chỉ đạo Tổng điều tra, trong đó 

đặc biệt chú ý những vùng hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhiều khó 

khăn về điều kiện thông tin liên lạc. 

BCĐ cấp tỉnh thiết lập đường dây nóng phục vụ công tác chỉ đạo Tổng điều 

tra nhằm: giải đáp thắc mắc cho những người tham gia thực hiện điều tra tại các 

cấp; tiếp nhận, xử lý phản ánh của nhân dân về cuộc Tổng điều tra tại mỗi địa 

phương. 

VI. NGHIỆM THU KẾT QUẢ, BÀN GIAO TÀI LIỆU 

BCĐ các cấp thực hiện nghiệm thu phiếu điện tử ngay trong quá trình điều 

tra thực địa. 

BCĐ cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn BCĐ cấp huyện tổ chức thực hiện việc 

nghiệm thu cấp xã đối với các phiếu giấy; nhận bàn giao phiếu giấy và các tài liệu 

điều tra từ BCĐ cấp dưới. 
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BCĐ cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức xử lý phiếu giấy ở địa phương theo kế hoạch 

riêng và hoàn thành gửi số liệu về Trung ương chậm nhất vào ngày 30/7/2019. 

BCĐ cấp tỉnh tổ chức đánh mã ngành, mã nghề và gửi số liệu đánh mã về Trung 

ương chậm nhất vào ngày 30/8/2019.  

VII. MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC 

1. Tổng kết, khen thưởng, kỷ luật 

+ Tổng kết:Việc tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện Tổng điều tra 

được tiến hành ở các cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Ở cấp tỉnh: BCĐ cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên địa 

bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm thành viên BCĐ cấp tỉnh và thành viên Văn 

phòng BCĐ cấp tỉnh, đại diện BCĐ cấp huyện và thành viên Văn phòng BCĐ cấp 

huyện, đại diện các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng, bằng 

khen của UBND tỉnh và giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh.  

- Ở cấp huyện: BCĐ cấp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên 

địa bàn huyện. Thành phần tham dự gồm BCĐ cấp huyện và thành viên Văn phòng 

BCĐ cấp huyện; đại diện BCĐ cấp xã. 

+ Khen thưởng  

Ban chỉ đạo tỉnh giao trách nhiệm cho Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh  

hướng dẫn BCĐ các cấp xây dựng kế hoạch và đăng ký thi đua, theo dõi, chấm 

điểm và tổng hợp kết quả thi đua của Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh.  

Căn cứ vào kết quả thi đua, BCĐ tỉnh và huyện sẽ đề nghị Ban chỉ đạo 

Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố xét tặng các 

danh hiệu thi đua cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc 

Tổng điều tra: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen Thủ tướng 

Chính phủ, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Giấy khen của chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố, Giấy khen của 

Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh. 

+ Kỷ luật  

Những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thống kê trong cuộc 

Tổng điều tra sẽ bị kỷ luật theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2.Phân phối vật tư, văn phòng phẩm  

Vật tư, văn phòng phẩm chủ yếu sử dụng trong cuộc Tổng điều tra bao gồm: 

thẻ giám sát viên các cấp, thẻ tổ trưởng, thẻ điều tra viên; bút bi; túi clearbag; cặp 3 

dây bảo quản phiếu; túi nilon bảo quản phiếu; hộp cát tông đựng phiếu… phục vụ 

tập huấn và điều tra.  

Đối tượng sử dụng vật tư, văn phòng phẩm là thành viên BCĐ các cấp, giám 

sát viên các cấp, giảng viên các lớp tập huấn, giám sát viên các cấp, tổ trưởng và 

điều tra viên. Vật tư, văn phòng phẩm được giao cho đối tượng sử dụng phù hợp 

với nhiệm vụ được phân công thực hiện. 

Những loại vật tư, văn phòng phẩm do Tổng cục Thống kê in ấn, mua sắm sẽ 

được Tổng cục Thống kê phân bổ và vận chuyển đến trụ sở Cục Thống kê cấp tỉnh 

theo tiến độ.  

3.In tài liệu, bàn giao và bảo quản tài liệu  
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Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện in phiếu điều tra (đối với số ít các ĐBĐT phiếu 

giấy, nếu có), các bảng kê điều tra và các tài liệu điều tra khác do BCĐ Trung ương 

quy định. 

Sau khi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện bảo quản các tài liệu 

điều tra, gồm: sơ đồ nền cấp xã, các bảng kê, phiếu giấy đã điều tra. Toàn bộ thông 

tin ghi chép trên phiếu giấy được bảo mật và lưu trữ theo quy định pháp luật hiện 

hành để thực hiện cho việc nhập tin bằng bàn phím và lưu trữ. Các phiếu điều tra 

phải được bảo quản tốt, không bị hư hỏng, rách, quăn, ẩm ướt. 

Điều tra viên chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra 

do mình thực hiện; tổ trưởng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu 

điều tra do điều tra viên thuộc phạm vi quản lý giao nộp.  

BCĐ cấp xã chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra 

do các tổ trưởng thuộc phạm vi quản lý giao nộp.BCĐ cấp huyện và cấp tỉnh chịu 

trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do BCĐ cấp dưới giao 

nộp.  

Việc giao nhận phiếu điều tra được thực hiện thông qua biên bản bàn giao tài 

liệu và phải bảo đảm đầy đủ các thủ tục hành chính quy định (chữ ký có đóng dấu 

của người có trách nhiệm của bên giao, bên nhận, ngày tháng và địa điểm giao, số 

lượng và loại phiếu giao nhận,…). 

VIII. KINH PHÍ TỔNG ĐIỀU TRA 

Kinh phí thực hiện cuộc Tổng điều tra do BCĐ Trung ương cấp bảo đảm cho 

các hoạt động quy định trong Phương án của BCĐ Trung ương và Kế hoạch này. 

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều 

tra quốc gia và các văn bản hiện hành. Ngoài phần kinh phí của Trung ương, các 

địa phương cân đối ngân sách hỗ trợ thêm một phần kinh phí để chi cho hoạt động 

của BCĐ các cấp như: công tác chỉ đạo, tuyên truyền và tổng hợp nhanh một số chỉ 

tiêu phục vụ cho yêu cầu của địa phương. 

Ban chỉ đạo tỉnh giao Văn phòng giúp việc BCĐ tỉnh hướng dẫn BCĐ các 

cấp việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cụ thể cho các hoạt động của Tổng 

điều tra theo nguyên tắc tập trung, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù 

hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị; thực hiện chi trả đúng định 

mức, đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng, khối lượng công việc được giao và chấp 

hành đúng các quy định về chế độ tài chính. 

IX. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành trên pham vi cả nước, cách 

thức điều tra hoàn toàn mới, điều tra bằng phương pháp phỏng vấn trực tuyến, 

phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh 

khác với cách thức điều tra truyền thống bằng phiếu giấy như những cuộc Tổng 

điều tra trước đây.Đây là cuộc Tổng điều tra tương đối phức tạp về tổ chức thực 

hiện cũng như phương pháp phỏng vấn.  

Đối với tỉnh ta là một tỉnh có diện tích rộng,dân số đông, địa hình đi lại khó 

khăn, phức tạp với phạm vi điều tra rộng, có liên quan đến tất cả mọi người dân 

trong tỉnh. Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra của cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ 

đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh yêu cầu: 
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- Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội và sự tham gia, 

ủng hộ của nhân dân kể từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc cuộc Tổng điều tra. 

- Tuyển chọn và tập huấn nghiệp vụ điều tra thật kỹ cho đội ngũ cán bộ giám 

sát viên, đội trưởng và điều tra viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công 

tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra. 

- Ban chỉ đạo các cấp, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo 

các công việc theo từng bước, đúng quy trình, phương pháp và đúng tiến độ theo kế 

hoạch đã đề ra, công tác kiểm tra giám sát phải tiến hành thường xuyên, bắt đầu từ 

khâu vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê; tập huấn nghiệp vụ điều tra; điều tra thu thập thông 

tin tại địa bàn; tổng hợp nhanh; nghiệm thu bàn giao tài liệu; kiểm tra ghi mã số 

phiếu điều tra… 

- Các Sở, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và các Phòng, Ban, Đoàn thể cấp huyện, 

xã là thành viên BCĐ các cấp theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành chịu trách 

nhiệm phối hợp thực hiện theo sự phân công của BCĐ tỉnh, huyện, xã;tạo điều kiện 

thuận lợi để công chức tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

Căn cứ theo phương án của BCĐ Trung ương và nội dung của kế hoạch này, 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện/thị nghiên cứu, lập kế hoạch, 

cụ thể hóa chi tiết chương trình Tổng điều tra của địa phương mình./. 

 

Nơi nhận:  
- Đ/c Trưởng ban (báo cáo); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Thành viên VP BCĐ tỉnh; 

- BCĐTĐT các huyện, thị xã; 

- CCTK các huyện, thị xã; 

- Lưu: VP BCĐ tỉnh.   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH TỔNG ĐIỀU TRA 
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STT NỘI DUNG 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

I TỔ CHỨC NHÂN SỰ    

1 
Thành lập BCĐ các cấp (Tỉnh, huyện, xã) và 

Văn phòng giúp việc cấp: tỉnh, huyện. 

Tháng 8 đến 

10/2018 

Cấp tỉnh 

Cấp huyện 

Cấp xã 

2 
Báo cáo danh sách thành viên BCĐ và Văn 

phòng BCĐ các cấp về BCĐ tỉnh 
20/9/2019 Cấp huyện 

3 
Thành lập Tổ hỗ trợ công nghệ và thiết lập các 

đường dây nóng phục vụ Tổng điều tra 
Tháng 12/2018 Cấp tỉnh 

4 Tuyển chọn người vẽ sơ đồ Tháng 9/2018 BCĐ cấp huyện, xã 

5 Tuyển chọn người lập bảng kê Tháng 10-11/2018 BCĐ cấp huyện, xã 

6 Tuyển chọn giám sát viên cấp tỉnh  Tháng 11/2018 BCĐ cấp tỉnh 

7 
Tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và giám 

sát viên các cấp 
Tháng 10-11/2018 BCĐ cấp huyện, xã 

II 
PHÂN CHIA ĐỊA BÀN, VẼ SƠ ĐỒ, LẬP 

BẢNG KÊ VÀ CHỌN MẪU  
  

1 
Hướng dẫn phân chia ĐBĐT và vẽ sơ đồ nền 

(ranh giới ĐBĐT trong một xã) 
9/2018 

BCĐ cấp tỉnh, 

huyện, xã 

2 
- Phân chia ĐBĐT, lập danh sách ĐBĐT 

- Vẽ sơ đồ nền  

10/10/2018 

10/10/2018 
BCĐ cấp huyện, xã 

3 
Nghiệm thu, chụp và quét ảnh sơ đồ nền gửi 

vào cơ sở dữ liệu ảnh  
10/10/2018 BCĐ cấp huyện 

4 
Lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù 

tại mỗi ĐBĐT 
Tháng 11-12/2018 

BCĐ cấp xã, người 

lập bảng kê 

5 

- Nhập tin 02 loại bảng kê 

- Gửi vào cơ sở dữ liệu bảng kê của Tổng điều 

tra 

20/12/2018 

30/12/2018 

BCĐ huyện 

BCĐ tỉnh 

6 Rà soát, cập nhật bảng kê hộ trước điều tra 15/3 - 20/3/2019 ĐTV, BCĐ cấp xã 

7 
Hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảng kê trên Trang 

thông tin điện tử của Tổng điều tra 
25/3/2019 BCĐ cấp tỉnh 

8 
In và phát danh sách bảng kê để thực hiện điều 

tra thực địa 
29/3/2019 BCĐ cấp huyện, xã 

III 
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÂN 

PHỐI TÀI LIỆU 
  

1 

Xây dựng mạng lưới điều tra phiếu điện tử, 

kiểm tra và hoàn thiện mạng lưới trước điều 

tra 

 

Tháng 11/2018 -

03/2019 

 

BCĐ cấp tỉnh 

2 Thực hiện các đợt tuyên truyền 

Tháng 9/2018; 

Tháng 11-12/2018; 

Tháng 3 - 4/2019 

BCĐ cấp tỉnh, 

huyện, xã và cơ 

quan truyền thông 

các cấp. 

3 Phân phối các tài liệu Tổng điều tra Tháng 10-12/2018 
BCĐ cấp tỉnh, 

huyện 
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STT NỘI DUNG 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ 

IV TẬP HUẤN   

1 
Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê (tập 

huấn 2 cấp) 
Tháng 11/2018 

BCĐ cấp tỉnh, 

huyện 

2 
Tập huấn nghiệp vụ các cấp tại địa phương 

(tập huấn cấp tỉnh và cấp huyện) 

Tháng 12/2018 -

03/2019 

BCĐ cấp tỉnh, 

huyện 

V ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA   

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

2 
Điều tra thu thập thông tin các hộ đã đăng ký 

nhưng không thực hiện phiếu trực tuyến  
08/4 - 25/4/2019 Điều tra viên 

3 Điều tra nhân khẩu đặc thù   

 
- Người lang thang, cơ nhỡ, sống bằng nghề 

trên mặt nước, ... 
01/4/2019 BCĐ cấp xã 

 
- Nhân khẩu đặc thù khác đang cư trú tại các 

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

4 Giám sát điều tra thực địa 01/4 - 25/4/2019 
BCĐ cấp tỉnh, 

huyện, xã 

5 Phúc tra  Tháng 5/2019 BCĐ tỉnh 

6 Báo cáo tiến độ Tổng điều tra (2 ngày/lần) 01/4 - 25/4/2019 
BCĐ cấp tỉnh, 

huyện, xã, ĐTV 

VI KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU PHIẾU   

1 Kiểm tra và nghiệm thu phiếu điện tử  Trong Tháng 4/2019 
GSV cấp tỉnh, 

huyện, xã 

2 Kiểm tra và nghiệm thu phiếu giấy (nếu có) 

30/4/2019 

 

10/5/2019 

 

Cuối tháng 5/2019 

BCĐ cấp xã nghiệm 

thu cho ĐTV 

BCĐ cấp huyện 

nghiệm thu cho 

BCĐ xã 

BCĐ cấp tỉnh 

nghiệm thu cho 

BCĐ huyện 

VII NHẬP TIN VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU   

1 
Kiểm tra làm sạch phiếu giấy, gửi kết quả 

phiếu giấy về cơ sở dữ liệu chung 
01/6 - 30/7/2019 BCĐ cấp tỉnh 

2 Ghi mã ngành, nghề  Tháng 8/2019 BCĐ cấp tỉnh 

 

 


