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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY  

về chỉ đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

----- 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (sau đây viết tắt là Tổng điều tra) 
có vai trò, ý nghĩa quan trọng, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở 
phục vụ 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 nói chung và trên địa bàn tỉnh nói 
riêng; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược cũng như các 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ giám sát thực 
hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chương 
trình hành động số 110-CTHĐ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong 
tình hình mới; giám sát 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 ngành, các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh. Do đó, để tổ chức triển khai 
thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu, nội dung theo Quyết 
định số 272/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều 
tra dân số và nhà ở năm 2019; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ (theo Thông báo số 441/TB-VPCP, ngày 30/11/2018 của Văn 
phòng Chính phủ), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính 
quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh triển 
khai thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân để 
nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều 
tra; xác định cuộc Tổng điều tra là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân, của tất cả các cấp, các ngành nên cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra. Phấn 
đấu về đích trước thời gian, đảm bảo kết quả số liệu điều tra chính xác, đầy đủ. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, Báo Quảng Trị, 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm 
thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch 
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Tổng điều tra để mọi người, mọi gia đình hiểu, tự giác cung cấp các thông tin 
đúng, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành 
phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo các điều kiện, phương tiện 
cần thiết từ công tác chuẩn bị cho đến tiến hành điều tra; ứng dụng công nghệ 
thông tin trong khâu thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp và phổ biến số liệu điều 
tra. Có kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau điều tra; kịp thời 
phát hiện, xử lý những hành vi truyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại của 
các thế lực thù địch. Chú ý công tác bảo mật thông tin, nhất là bảo mật thông tin 
cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của 
pháp luật. 

4. Các sở, ban, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp thực hiện hoàn thành 
công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. 

5. Các huyện, thị, thành ủy tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra trên 
địa bàn theo đúng quy trình, nội dung, phương án, kế hoạch triển khai thực hiện 
của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh nhằm đạt mục đích, yêu cầu của cuộc 
Tổng điều tra. 

6. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 
các cấp có trách nhiệm giám sát, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 
nhân dân tích cực thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. 

7. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết 
và báo cáo kết quả Tổng điều tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chỉ thị này phổ biến đến tận chi bộ./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,  
- Ban cán sự Đảng Chính phủ,    (để báo cáo) 
- Văn phòng Trung ương Đảng,   
- Vụ địa phương 3 Văn phòng Trung ương Đảng, 
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hùng 
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