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CHỈ THỊ
Về triển khai thực hiện Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
_______________________________

Ngày 10 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số
94/2008/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 vào thời điểm 0
giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Qua đó, thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu,
phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước, từng địa phương,
đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tếxã hội thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội thời kỳ từ năm 2010 đến 2020; phục vụ công tác giám sát thực hiện Mục tiêu phát
triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Nhằm tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:
1. Cục Thống kê thành phố, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Tổng điều tra
dân số và nhà ở thành phố Đà Nẵng năm 2009, có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung điều tra đã được qui định cụ thể tại
Điều 2, Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg và phương án, kế hoạch Tổng điều tra dân số
và nhà ở của trung ương, trình UBND thành phố thông qua.
b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều
tra dân số và nhà ở các cấp, việc tổ chức thực hiện tại địa phương và thường xuyên báo
cáo cho UNBD thành phố biết kết quả cũng như những vướng mắc để có biện pháp xử
lý kịp thời.
c) Tham gia công tác điều tra, tổng duyệt để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và tổ
chức tập huấn cho cán bộ các cấp, ngành có liên quan và nhất là cán bộ cấp phường, xã
trực tiếp tham gia công tác tại địa bàn; cung cấp đầy đủ cho các địa phương tài liệu
hướng dẫn, biểu mẫu thống kê, phiếu điều tra để đảm bảo tổ chức thực hiện đồng bộ
điều tra trên phạm vi toàn thành phố vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2009; tổng
hợp, phân tích kết quả điều tra, báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố, UBND thành phố, Ban
Chỉ đạo trung ương.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp với
Cục Thống kê thành phố hoàn thiện kế hoạch triển khai; đồng thời tổ chức điều tra số
nhân khẩu do Ban chỉ đạo trung ương phân công theo yêu cầu, kế hoạch chung.

3. Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp cho Cục
Thống kê bản đồ và những tài liệu về ranh giới hành chính để có cơ sở lập sơ đồ địa bàn
điều tra chính xác, bảo đảm không chồng lấn, bỏ sót.
4. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê lập dự trù kinh phí cần
thiết phục vụ công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở (phần phục vụ địa phương) trình
UBND thành phố phê duyệt để thực hiện. Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn việc
quản lý, sử dụng, kiểm tra và quyết toán khoản kinh phí này.
5. UBND các quận, huyện căn cứ kế hoạch triển khai của thành phố để xây dựng
kế hoạch triển khai cụ thể của địa phương mình, lưu ý công tác tuyên truyền, giải thích
nhằm động viên mọi tầng lớp dân cư trên địa bàn có ý thức chấp hành việc kê khai,
cung cấp thông tin; tổ chức tập huấn cho số cán bộ trực tiếp tham gia điều tra; tổ chức
chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc
nhằm đạt kết quả tốt.
6. UBND các phường, xã có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện việc Tổng
điều tra dân số và nhà ở tại địa phương mình; đáp ứng đủ lực lượng tham gia công tác
điều tra trên địa bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể; phổ biến giải thích, vận động, đôn
đốc nhân dân từng hộ ở khu phố, thôn, xóm kê khai, cung cấp đầy đủ thông tin theo
đúng nội dung, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, đảm bảo đúng tiến độ
và đạt kết quả tốt.
7. UBND các cấp có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và
nhà ở từ cấp phường, xã đến cấp quận, huyện để tổ chức và thực hiện công tác Tổng
điều tra dân số và nhà ở tại địa phương mình. Riêng cấp quận, huyện được thành lập
Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo do cơ quan thống kê cùng cấp chịu trách nhiệm tổ
chức thực hiện.
8. Ban chỉ đạo các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng
tại địa phương mở đợt tuyên truyền sâu rộng chủ trương này của Nhà nước đến mọi
tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh.
9. Cục Thống kê thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc
triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này; những vấn đề phát sinh đột xuất cần
báo cáo để lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo xử lý kịp thời.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các ngành chức năng, Chủ tịch UBND
các quận, huyện và Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp trên địa bàn
thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./.
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