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CHỈ THỊ
Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số
và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009
Luật Thống kê đã quy định Tổng điều tra dân số và nhà được tiến
hành 10 năm một lần. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành
vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 1999 đã cung cấp một khối lượng
thông tin cơ bản và chi tiết, làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch,
chính sách phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho công tác quản lý
của các ngành, các cấp trong giai đoạn 2000-2010. Để có cơ sở đánh
giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước trong giai đoạn 2000-2010 và định hướng xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2011-2020. Thủ tướng Chính
phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện các
nhiệm vụ cụ thể sau đây để chuẩn bị cho tiến hành Tổng điều tra dân
số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009:
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với
các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị
cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước vào 0 giờ
ngày 01 tháng 4 năm 2009. Công tác chuẩn bị liên quan đến việc xây
dựng phương án và kế hoạch cho cuộc tổng điều tra, bao gồm cả các
cuộc điều tra thử nghiệm, phải kết thúc trong quý II năm 2008.
2. Các Bộ: Quốc Phòng, Công an, Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tiến hành công tác chuẩn bị,
xây dựng phương án, kế hoạch điều tra đối với số nhân khẩu trong
phạm vi ngành mình phụ trách.
3. Bộ Tài chính có kế hoạch chuẩn bị kinh phí cho việc triển khai Tổng
điều tra, đồng thời cùng với Tổng cục Thống kê lập dự trù kinh phí chi
tiết cho cuộc Tổng điều tra.
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4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện điều tra thí điểm, xác định và
bàn giao, chính xác phạm vi quản lý lãnh thổ giữa các đơn vị hành
chính, tiến hành tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và
nhà ở vào 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009.
5. Trong quá trình chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có thể tranh thủ sự hỗ trợ
về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế và các nước. Khoản hỗ
trợ này phải được cân đối trong nguồn kinh phí cho cuộc Tổng điều
tra.
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, điều tra thí điểm và xây dựng
phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Tổng cục Thống kê) báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra
quyết định tiến hành Tổng điều tra.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,
thành phố có liên quan có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc Hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.305.
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