
NUS-TÊZ 

Qênhz yuôx têx mông lok 53 heir nênhs tsơưs qênhx shênhx kinh 

tế-XH shông 2019 (Txir nênhx-Pox niêv 2 jiês) 

Hlôngr suôz (Txir nênhx-Pox niêv)! 

Txir nênhx: Tsôngv box....! Chiê uô tâu qênhz yuôx tâu têx mông, sôr 

laov thôngz sâu heik lol 53 heir nênhs tsơưs cêr huôv tsar kinh tế-XH phưx 

vưv têz qơưk hâux lưv seiz car lok côngz xưv mênhx cxưx cux li ntâuk grê 

thiêz cxiv tsa têx tsênhv chei trâu tsôngv box heir nênhs tsơưs hâur pêz têz 

qơưk, hnuz xiêz 05/1/2015, Thủ tướng Chính phủ tưz tso tơưv Quyết tinhv 

sôr 02/QĐ-TTg lok sâuv cir Đêx anr qênhz yuôx têx mông lok 53 heir nênhs 

tsơưs qênhx shênhx kinh tế-XH. 

Pox niêv: Uô lơưr Quyết tinhv sôr 02/QĐ-TTg, Tổng cục thôngz sâu 

hux jos đros Ủy ban mênhx cxưx uô luôs hâux lưv qênhz yuôx têx mông lok 

53 heir nênhs tsơưs qênhx shênhx kinh tế-XH jiês tiv 2 hâur hli 10/2019. 

Tổng cục thôngz sâu thiêz Ủy ban mênhx thor heik kriê txos trâu sơưr 

đơưk pâuz lok jiês qênhz yuôx co li iz cxiê tsênhv njiêz lok 53 heir nênhs 

tsơưs qênhx shênhx kinh tế-XH shông 2019 đhâu phênhv “Nus thiêz têz”. 

(Pox niêv nus-Txir nênhx têz) 

1. Nus:Jiês qênhz yuôx têx mông li tsưr ziv lok 53 heir nênhs tsơưs 

qênhx shênhx kinh tế-XH shông 2019 zos li chas? 

Têz: Pêz têz qơưk muôx 54 heir nênhs, hâur co heir nênhs Choz Tsiz 

tsav ntâu đuô hur si, 53 heir nênhs tsênhv yuôr zos heir nênhs tsơưs. Tsôngv 

box cxuô heir nênhs tsơưs nhoz pêz têz qơưk phênhv ntâu nhoz trâu thax 

tsav tox siêz đêz đrôngs thiêz ntus đriv, thax tsav muôx jông qơư huôv tsar 

taz sik cux txov nhêv lok kinh tế-XH. Hâur têx shông đhaua, Đảng thiêz têz 

qơưk tưz muôx ntâu tsênhv chei paz tsôngv box heir nênhs tsơưs huôv tsar 

uô nox uô hnar, cxuz cêr yeiz pluôs, tuôr truôx thiêz por hưv tsês chiê zuk 

heir nênhs têx txux chi vênhx huôv jông. Taz sik, mông chiê phưx vưv ntâuk 



grê qênhx shênhx, cxiv tsa tsênhv chei trâu huôv tsar kinh tế-XH thax tsav 

heir nênhs tsơưs, txo grêk cêr pluôs trâu tsôngv box heir nênhs tsơưs tsênhv 

yuôr trâus ntâu, tsi tâu muôx txâuk. Chênhr viv li, qênhz yuôx têx mông lok 

53 heir nênhs tsơưs qênhx shênhx kinh tế-XH shông 2019 zos chiê sâu jênhv 

têx mông lok jênh sôr, tsêr nhoz thiêz chuôz zis tsôngv box heir nênhs tsơưs 

luz nênhx xênhz huôx thiêz têx cêr huôv tsar kinh tế-XH txơưr đuô chiê pâuz 

tâu tsênhz lok 53 heir nênhs tsơưs qênhx shênhx kinh tế-XH, chiê cxiv uô têx 

tsưr ziv thôngz sâu lok heir nênhs phưx vưv cxiv tsa thiêz tso tơưv tsênhv 

chei huôv tsar kinh tế-XH trâu têx thax tsav tsôngv box heir nênhs tsơưs ntu 

2021-2025; 

2. Nus:Cơ quan tưs taz txơưx jênhv uô luôs hâux lưv qênhz yuôx têx 

mông lok 53 heir nênhs tsơưs qênhx shênhx kinh tế-XH shông 2019? 

Têz:Trơưk li Thủ tướng Chính phủ Quyết tinhv sôr 02/QĐ-TTg hnuz 

xiêz 05/1/2015 lok cir Đêx anr qênhz yuôx têx mông lok 53 heir nênhs tsơưs 

qênhx shênhx kinh tế-XH, Tổng cục Thôngz sâu taz txơưx jênhv seiz car, 

hux jos đros Ủy ban Mênhx cxưx thiêz têx bôv ngênhx, cơ quan cik txos tsưr 

tsix qênhz yuôx têx mông heik sâuv. Ủy ban Mênhx cxưx qênhz shuôs, seiz 

kaz, lênhk txeil thiêz sir zôngv jiês qênhz yuôx têx mông, sôr laov txix Tổng 

cục Thôngz sâu. 

3. Nus:Jiês qênhz yuôx tâu uô thâuv luz hnuz nhôngs, six hơưv tưs? 

Têz: Six hơưv, hnuz nhôngs qênhz yuôx zos tâu uô txix hnuz xiêz 

01/10/2019. 

Six hơưv qênhz yuôx, sâu jênhv têx mông ntơưv têx chuôz zis tsôngv box 

heir nênhs tsơưs thiêz ntơưv Ủy ban cấp xã qir uô txix hnuz xiêz 01/10/2019, 

suôx câuv kênhz yax lok hnuz 31/10/2019. 

4. Nus:Taz viv qênhz yuôx hâur jiês qênhz yuôx têx mông lok 53 heir 

nênhs tsơưs qênhx shênhx kinh tế-XH shông 2019 zos li chas? 

Têz: Taz viv qênhz yuôx muôx: 



-Chuôz zis tsôngv box zos heir nênhs tsơưs (lok zos chuôz zis tsôngv 

box heir nênhs tsơưs). Chuôz zis muôx iz lênhx nưk nox nưk, nưk nhoz nưk 

lok sil iz paz nênhs nox nhoz uô cê hâur iz tsêr. Đros thiêz chuôz zis muôx 

txix 02 lênhx nênhs tror zar sâuv, chor nênhs hâur tsêr muôx têx muôx lok 

sik tsi muôx cêr cxênhz jê iz tuk niêv tuk txir zus, txix gơưv lok sik khưr uô 

huôv tsar uô nox uô cê...... 

-Ủy ban xã, phường, thị trấn trơưk Thủ tướng Chính phủ Quyết tinhv 

sôr 582/QĐ-TTg hnuz 28/4/2017 thiêz Quyết tinhv sôr 103/QĐ-TTg hnuz 

22/01/2019; têx xã tsi nhoz hâur têx thax tsav heik sâuv, taz sik muôx qơư 

nhoz hâur thax tsav heir nênhs tsơưs. 

5. Nus:Hâur jiês qênhz yuôx no, thax tsav heir nênhs tsơưs zos li 

chas? 

 Têz: Jiês qênhz yuôx no, hâur thax tsav tsôngv px hêir nênhs tsơưs tâu 

xav muôx nhos 30% tror sau 

Nus:Li chas zos chuôz zis hêir nênhs tsơưs 

Têz:Jiês qênhz yuôx, thôngz xor mông lok huôv tsar kinh tế xã hội 

hâur 53 hêir nênhs tsơưs shông 2019, chuôz zis hêir nênhs tsơưs tâu quy 

tênhv tsuv muôx 3 zav li đrav kaz: 

1, Lênhx tsưr tsêr tsuv zos hêir nênhs tsơưs 

2, Tus tus niêv lok sik tus txir hâur chuôz zis tsuv zos hêir nênhs tsơưs 

3, Chuôz zis muôx 50% zos hêir nênhs tsơưs tror sâu. 

7. Nus: Jiês qênhz yuôx, thôngz xor mông lok huôv tsar kinh tế xã 

hội hâur 53 hêir nênhs tsơưs shông 2019 tâu quy tênhv li chas? 

Têz: Jiês qênhz yuôx, thôngz xor mông lok huôv tsar kinh tế xã hội 

hâur 53 hêir nênhs tsơưs shông 2019 tâu uô trâu ntơưv 54 tỉnh, Thành phố 

nhoz saz Trung ương; Ntơư zos 51 tỉnh muôx têx xã zos hêir nênhs tsơưs 

nhoz thax tsav tox siêz đêz đrôngl trơưk li Thủ tướng Chính phủ quyết tênhv 

số 582/QĐ-TTg hnuz 28/4/2017 thiêz quyết tênhv số 103/QĐ-TTg hnuz 



22/1/2019 đros trâu 3 thax tsav qơư, chor xã muôx chôngz hêir nênhs tsơưs 

huôv tsar cêr uô nênhx nhoz zos: Đrôngl HCM, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bình 

Dương.  

Nus: Jiês qênhz yuôx no, hur si cxuô chuôz zis hêir nênhs tsơưs hâur 

thax tsav pok tâu qênhz yuôx? 

Têz: Hêir nênhs tsơưs zos muôx txix 10 cxênhz lênhx hâur hur si têz 

qơưs thiêz huôv tsar cêr uô nênhx nhoz thax tsav hêir nênhs, tsuv tâu qênhz 

yuôx; đuô li chor chuôz zis hêir nênhs txơưr, muôx txix 10 cxênhz lênhx tror 

sâu thiêz tsênhv huôv tsar cêr uô nênhx hâur thax tsav hêir nênhs tsơưs, tsuv 

tâu qênhz yuôx uô ntêx. Tsuôk muôx chuôz zis hêir nênhs tsơưs tâu xêir tsov 

thiêx tâu qênhz yuôx; ziv chuôz zis tsik nhoz hâur thax tsav hêir nênhs tsơưs 

mak tsik tâu xêir tsov qênhz yuôx. 

9. Nus: Jiês qênhz yuôx no, têx xã Phươngx tsik muôx hêir nênhs 

tsơưs, taz sik ho zos xã phươngx thax tsav III, II, I trơưk li Thủ tướng 

chính phủ quy tênhv số 582/QĐ-TTg hnuz 28/4/2017 thiêz quyết tênhv số 

103/QĐ-TTg hnuz 22/1/2019, pok tâu ntơưr qênhz yuôx lok tsik tâu? Zos 

tâu mak qir tiv ho zos li chas? 

Têz: Xar Phươngx, thax tsav đrôngl tsik muôx hêir nênhs tsơưs, taz sik 

ho zos xã phươngx thax tsav III, II, I trơưk li Thủ tướng chính phủ quy tênhv 

số 582/QĐ-TTg hnuz 28/4/2017 thiêz quyết tênhv số 103/QĐ-TTg hnuz 

22/1/2019 mak cux tâu qênhz yuôx lok huôv tsar cêr uô nox chiê paz trâu 

Đangv, têz qơưs cxiv tsa tsênhv chêi paz lok huôv tsar cêr uô nox trâu thax 

tsav tsênhv muôx ntâu cêr txov nhêv. 

10. Nus: Qênhz yuôx lok huôv tsar kinh tế-xã hội hâur 53 hêir nênhs 

tsơưs shông 2019, zos têx xor mông tưs? 

Têz: Qênhz yuôx lok huôv tsar kinh tế xã hội hâur 53 hêir nênhs tsơưs 

shông 2019, tsuv sâu têx xor mông  muôx li đrav kaz: 



1. Ntơư zos sâu bê txir nênhx, pox niêv thiêz  muôx pês tsơưs shông, 

hêir nênhs tưs thiêz chor nênhs sir zôngv ntơưr Bảo hiểm y tế, chor mê 

nhuôv tâu cxax yuôx tir thêir moz gênhk, chor nênhs trâus tuôs têk, tuôs tơư 

thiêz cơưv tas ntơưr li chas, chor tuz cxêik hluôk siz zuôr, chor nênhs uô jos, 

chor nênhs laox tôngv VN. 

2. Thôngz sâu xor mông trâu chor muôx 10-14 shôngk thiêz chor pox 

niêv muôx txix muôx 15-49 shông  

3. Thôngz xor mông hêik lok chuôz zis muôx lênhx nênhs tuôs 

4. Thôngz xor mông chuôz zis  tsêr nhoz 

5. Thôngz xor mông chuôz zis li têx tsiêx cxu 

6. Thôngz xor mông chuôz zis li ar nhoz, ar têz tsêz chos kôngz lôngk 

7. Thôngz mông chuôz zis xar kir txêik pênhr nhiêx 

8. Thôngz mông lok chuôz zis txux chi, vênhx huôv-xã hội… 

Uỷ ban cấp xã tsuv tâu sâu têx xor mông li đrav kaz: 

-Thôngz xor mông hâur thax tsav xã 

-Thôngz xor mông lok vax tsêr 

-Thôngz xor mông lok tsêr cơưv thiêz cưk kriê ntơưr cơưv tas li chak? 

-Thôngz mông lok y tế, vệ xênhz tênhx qơư 

- Xor mông lok chor canr bôv, cong chức cấp xar; 

- Xor mông lok tô giáo thiêz tín ngưỡng. 

11. NUS:Qênhz yuôx nriêr pâuz xor mông lok qênhx shênhx kinh 

têr-xar hôiv 53 mênhx cxưx tsơưs nênhs shông 2019 zos zav qênhz yuôx 

thôngz sâu tưs? 

TÊZ:Qênhz yuôx nriêr pâuz xor mông lok qênhx shênhx kinh têr-xar 

hôiv 53 mênhx cxưx tsơưs nênhs shông 2019 zos jiês qênhz yuôx uô siv. 

Thax tsav uô siv tâu phêiz uô taz por muôx hlôngr njêx muôs txos cấp huyện 

lok iz cxiê luôs hâux lưv lênhx nênhs cxuô mênhx cxưx hêik cxuô thiêz 

yênhx mênhx cxưx tsơưs nênhs muôx nhoz hâur huyện hêik taz. Đros thiêz 



chor mênhx cxưx tsơưs nênhs muôx tsik txos 10.000 lênhx nênhs hâur 

thôngz têz qơưk, zuôr piz qênhz yuôx tas nro chor chuôz zis zos chor mênhx 

cxưx tsơưs nênhs no ntơưv thax tsav mênhx cxưx tsơưs nênhs. 

12. NUS:Têx tsưr ziv nriêr pâuz xor mông hâur qênhz yuôx nriêr 

pâuz xor mông lok qênhx shênhx kinh têr-xar hôiv 53 mênhx cxưx tsơưs 

nênhs shông 2019 zos li chak? 

TÊZ: Qênhz yuôx nriêr pâuz xor mông lok qênhx shênhx kinh têr-xar 

hôiv 53 mênhx cxưx tsơưs nênhs shông 2019 sir zôngv oz tsưr ziv nriêr pâuz 

xor mông li đrav kaz: 

(*) Đros thiêz ziv chuôz zis: Uô tsưr ziv nus ciês. Qênhz yuôx viên 

thôngz sâu zuôr muk trâu yênhx ziv chuôz zis chiê nus nênhs hêik pâuz xor 

mông thiêz sâu cxix cxuô têx lo luk têz trâu hâur ntơưr qênhz yuôx điện tử 

tâu cxiv uô sâuv chuôz zênhx di động-zos mêir tính bảng lok sik têx mêir 

điện thoại nhiv no. 

(*) Đros thiêz Ủy ban nhân dân xar/phường/thị trấn: Uô lơưr hêik pâuz 

xor mông trực tuyến. Hlôngr njêx muôs Ủy ban nhân dân xar/phường/thị trấn 

lok sik nênhs pâuz tsênhz têx xor mông hâur xar/phường/thị trấn zuôr chiv 

chir hêik pâuz xor mông lok Phiếu xar sâuv Qênhz yuôx thôngz mông 

mênhx cxưx tsơưs nênhs li trang thôngz mông điện tử. Nênhs hêik pâuz xor 

mông Phiếu xar tâu cungz tài khoản thiêz mật khẩu chiê đăngk nhập thiêz 

hêik pâuz têx xor mông. 

13. NUS:Đros chor nênhs tsik muôx njêx muôs nhoz tsêr hâur tas 

nro six hơưv qênhz yuôx mak nriêr pâuz xor mông li chak? 

TÊZ:Tsưr chuôz zis lok sik nênhs pâuz tsênhz chor nênhs hâur chuôz 

zis zuôr hêik pâuz xor mông lok chor nênhs tsik muôx njêx muôs trâu qênhz 

yuôx viên thôngz sâu pâuz, zos tiêk tsưr chuôz zis pâuz tsik tsênhz xor mông 

lok lênhx nênhs tsik muôx njêx muôs co li têx hâux lưv uô, txux chi zoz zux 

thox cxov, qơư uô hâux lưv thiêz têx xor mông txơưr đuô mak qênhz yuôx 



viên thôngz sâu zuôr nus lênhx nênhs co đhâu hu tênhv nus chiê nriêr pâuz 

xor mông. 

14. NUS:Pháp luật têz qơưk nhiv no cui tênhv lok tsưr tsix, tiz nênhs 

tâu qênh yuôx thôngz sâu li qênhx thiêz jênhv vưv zos li chak? 

TÊZ:Lơưr Grê 33 Luật thôngz sâu cui tênhv lok tsưr tsix thiêz tiz 

nênhs tâu qênhz yuôx thôngz sâu li qênhx thiêz jênhv vưv li đrav kaz: 

1. Tsưr tsix, tiz nênhs tâu qênhz yuôx thôngz sâu muôx chor qênhx li 

đrav kaz: 

a) Tâu hêik pâuz lok cuêz tênhv, tsưr ziv, zoz qơưx, thax tsav, tsênhv 

njiêz thiêz six hơưv uô jiês qênhz yuôx; 

b) Tâu taz por tsik chiê lênhx tưs pâuz nzir têx xor mông tưz hêik trâu 

qênhz yuôx viên thôngz sâu lơưr Luật no li cui tênhv ntơưv Grê 57; 

c) Pênhr, hêik pâuz têx kror uô zuôv cêr chêi lok qênhz yuôx thôngz 

sâu. 

2. Tsưr tsix, tiz nênhs tâu qênhz yuôx thôngz sâu muôx jênhv vưv li 

đrav kaz: 

a) Hêik pâuz têx xor mông cov tsênhz mênhx, huv zos, cxix cxuô thiêz 

huv six hơưv lơưr qênhz yuôx viên thôngz sâu lok sik cơ quan kriz uô qênhz 

yuôx thôngz sâu li zoz qơưx; 

b) Zuôr tsuv hêik kriê tsênhz lok sik tsik uô tuôr thênhv li chak txos 

hâux lưv qênhz yuôx thôngz sâu xor mông; 

c) Muôx txơưx jênhv đros cơ quan kriz uô qênhz yuôx thôngz sâu thiêz 

thanh tra uô hâux lưv thôngz sâu lok têx xor mông tưz hêik pâuz. 

15. NUS:Têx xor mông mak pêx xênhv hêik pâuz trâu qênhz yuôx 

viên thôngz sâu puôk tâu tuôr ntov jông tsik khênhr lênhx tưs pâuz, puôk 

zuôr zôngv trâu têx tsưr ziv txơưr đuô? 

     TÊZ: Grê 57 Luật thôngz sâu cui tênhv lok tuôr jêik chiê jông têx xor 

mông thôngz sâu têz qơưk li đrav kaz: 



1. Chor zav xor mông thôngz sâu Têz qơưk tsuv tsik khênhr lênhx tưs 

pâuz zos: 

a) Xor mông lok yênhx tsưr tsix, tiz nênhs li bê, qơư nhoz tsênhz 

mênhx, yưx tsưr tsix, tiz nênhs co thôngx ziv lok sik luật muôx cui tênhv 

tơưr; 

b) Xor mông thôngz sâu tsik tâu nênhs muôx qênhx hêik pâuz; 

c) Xor mông thôngz sâu zos têx kror tsuv jêik chiê jông hâur bê ntơưr 

têz qơưk. 

2. Hâux lưv tuôr jêik chiê jông xor mông thôngz sâu têz qơưk tâu uô 

lơưr pháp luật li cui tênhv. 

Viv li, xor mông tâu pêx xênhv hêik pâuz hâur qênhz yuôx nriêr pâuz 

xor mông lok qênhx shênhx kinh têr-xar hôiv 53 mênhx cxưx tsơưs nênhs 

tsuôl tâu zôngv chiê nriêr pâuz cxuô trâu hâur xor mông cxuô cấp: huyện, 

tỉnh thiêz Trung ương xưz tsik tâu zôngv trâu têx tsưr ziv tưs txơưr đuô. 

16. NUS:Thâuv xar nriêr pâuz nzir xor mông cik txos jiês qênhz yuôx 

nriêr pâuz xor mông lok qênhx shênhx kinh têr-xar hôiv 53 mênhx cxưx 

tsơưs nênhs shông 2019 mak zuôr nus nzir kror tưs? 

TÊZ:Zos tiêk xar nriêr pâuz xor mông cik txos jiês Qênhz yuôx nriêr 

pâuz xor mông lok qênhx shênhx kinh têr-xar hôiv 53 mênhx cxưx tsơưs 

nênhs shông 2019 mak sơưr đơưk nus Tổng cục Thôngz sâu lơưr qơư đrav 

kaz no: 

Qơư nhoz: số 54, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội. 

Sôr tênhv zos: 18009050. 

Email:TKDSLD@gso.gov.vn. 

Tổng cục thôngz sâu uô tsâus jông siêz đros tas nro pêx xênhv, chính 

quyền cxuô cấp thiêz têx taz viv qênhz yuôx li sik côngv paz chiê jiês Qênhz 



yuôx nriêr pâuz xor mông lok qênhx shênhx kinh têr-xar hôiv 53 mênhx 

cxưx tsơưs nênhs shông 2019 tâu kriz uô yênhx côngz jông./. 

 

 

 

 

 


