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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ngày 26 tháng 6năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là 

cuộc Tổng điều tra có quy mô rất lớn, liên quan đến từng người dân, phạm vi 

trải rộng trên cả nước, đối tượng và đơn vị điều tra nhiều, nội dung điều tra 

phức tạp, thời gian điều tra nhiều ngày. Cuộc Tổng điều tra cần huy động lực 

lượng lớn người lập bảng kê, điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên và Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp tham gia. Do vậy, công tác 

tuyên truyền Tổng điều tra cần được chú trọng ở tất cả các cấp, ngành,  

địa phương và địa bàn điều tra trên phạm vi cả nước.  

Để tổ chức tốt cuộc Tổng điều tra, một trong những nhiệm vụ quan trọng 

của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp là phải làm tốtcông 

tác tuyên truyền nhằm giúp các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nhận 

thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, từ đó 

huy động các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra và động viên, khuyến 

khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ; cung cấp thông tin đầy đủ, 

chính xác và kịp thời cho người lập bảng kê và điều tra viên theo quy định. 

Hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội về cuộc Tổng điều tra có ý 

nghĩa và vị trí quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra 

trên phạm vi cả nước nói chung và tại từng địa phương nói riêng. 

Để giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ởcác cấp làm tốt công 

tác tuyên truyền trong cuộc Tổng điều tra,Ban Chỉ đạo Tổng điều tradân số 

và nhà ởtrung ương biên soạncuốn “Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên 

truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương trân trọng cảm 

ơn Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ kỹ thuật trong thực 

hiện biên soạn Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số 

và nhà ở năm 2019. 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA TRUNG ƢƠNG 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 44/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017 

 

CHỈ THỊ 

Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở 

thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 

 

 

Luật thống kê quy định Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc tổng điều 

tra thống kê quốc gia,do Cơ quan thống kê Trung ương (Tổng cục Thống kê) 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương thực hiện. Thực hiện Luật 

thống kê và để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, nước ta sẽ tiến hành  

Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 

năm 2019. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây để chuẩn bị tổ chức Tổng điều tra: 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn 

trương triển khai công tác chuẩn bị Tổng điều tra, bao gồm: xây dựng 

phương án, xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức điều tra thí điểm và điều 

tra tổng duyệt, tuyển dụng, tập huấn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên 

các cấp, chuẩn bị hậu cần, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền 

thông trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, khai thác tối đa nguồn 

số liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ Tổng điều tra. Tất cả công tác chuẩn bị 

và điều tra tổng duyệt phải kết thúc trong Quý IV năm 2018. 
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b) Trên cơ sở Phương án Tổng điều tra được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, xây dựng dự toán kinh phí Tổng điều tra và tổng hợp trong dự toán 

ngân sách năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) gửi 

Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn luật. 

c) Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

xây dựng chương trình giám sát Tổng điều tra. 

2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiến hành công tác chuẩn bị, xây dựng 

phương án, kế hoạch điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của Bộ.  

Bộ Công an chuẩn bị lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho Tổng điều tra. 

3. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 

trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án, thu thập, tổng hợp và 

xử lý các chỉ tiêu thống kê nhà ở. 

4. Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục 

Thống kê) trong việc lồng ghép thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn một 

số chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công tác dân tộc. 

5. Bộ Y tế chỉ đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp 

với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để chia sẻ các mục thông 

tin, trường dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành dân số - kế 

hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu lập bảng kê địa bàn trong Tổng điều tra. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(Tổng cục Thống kê) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cho Tổng điều tra;  

chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh 

các hoạt động tuyên truyền về Tổng điều tra trong năm 2018 và Quý I, Quý II 

năm 2019; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông bảo 

đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong 

Tổng điều tra.  

7. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống 

kê) lập dự trù kinh phí chi tiết cho Tổng điều tra và có kế hoạch chuẩn bị 

kinh phí cho việc tổ chức Tổng điều tra;chủ trì trình cấp có thẩm quyền bố trí 
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kinh phí thực hiện Tổng điều tra theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn luật. 

8. Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp 

với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện điều tra thí điểm 

và điều tra tổng duyệt, 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 Tổng 

điều tra. 

9. Trong quá trình chuẩn bị Tổng điều tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(Tổng cục Thống kê) có thể tiếp nhận sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của 

các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới. Các khoản hỗ trợ này được cân 

đối trong nguồn kinh phí cho Tổng điều tra. 

10. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, điều tra thí điểm, điều tra tổng 

duyệt và xây dựng phương án Tổng điều tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định về tổ chức Tổng điều tra 

dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. 

11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngcó trách nhiệm cung cấp dữ 

liệu hành chính theo Phương án Tổng điều tra được phê duyệt. 

12. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm giúp Thủ tướng 

Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./. 

 

 THỦ TƢỚNG 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 772/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê  

quốc gia; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 

0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.  

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra) 

nhằm thu thập thông tin 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 toàn bộ lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 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 và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; 
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giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ 

Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu 

tổng hợp về dân số. 

Điều 2.Nội dung điều tra, bao gồm: 

1. Thông tin chung về dân số; 

2. Tình trạng di cư; 

3. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; 

4. Tình trạng khuyết tật; 

5. Tình trạng hôn nhân; 

6. Mức độ sinh, chết và phát triển dân số; 

7. Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; 

8. Tình hình lao động- việc làm; 

9. Thực trạng về nhà ở; 

10. Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. 

Điều 3. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, 

bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào  

tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, 

kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo 

phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020. 

Điều 4. Trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án, kế hoạch và nội dung 

Tổng điều tra trình Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương 

phê duyệt, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến 

trong khâu thu thập, xử lý và công bố kết quả Tổng điều tra. Lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Tổng điều tra theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước. 

2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao: Phối hợp với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hoàn thiện phương án Tổng điều tra, kế hoạch và dự trù  
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kinh phí Tổng điều tra của bộ mình. Tổ chức điều tra số nhân khẩu trong 

phạm vi quản lý của bộ do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương phân công 

theo yêu cầu kế hoạch chung của cuộc Tổng điều tra.  

Bộ Công an có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng 

điều tra trên phạm vi cả nước. 

3. Bộ Xây dựng tham gia, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 

việc chuẩn bị, hướng dẫn nội dung điều tra và nội dung tổng hợp kết quả điều 

tra nhà ở. 

4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và 

tổng hợpcác chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học. 

5. Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng 

hợpcác chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 

thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp thực hiện công tác tuyên 

truyền Tổng điều tra. 

Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo đảm hệ 

thống thông tin liên lạc, truyền thông thông suốt giữa các cấp để phục vụ 

Tổng điều tra. 

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư trong việc xây dựng và tổng hợpcác chỉ tiêu thống kê về lao động và 

việc làm. 

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn các cơ 

quan chuyên ngành tại địa phương cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn 

cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ phân chia và vẽ sơ đồ địa 

bàn điều tra trong cả nước. 

9. Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Tổng điều tra theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 
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10. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp bản 

đồ cấp xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn 

cứ phân chia và vẽ sơ đồ địa bàn điều tra trong cả nước. 

Điều 5. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp 

1. Ở trung ương: 

a) Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương có nhiệm vụ: 

- Xem xét, quyết định phương án, kế hoạch và nội dung Tổng điều tra. 

Giao Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

trung ương ký ban hành phương án Tổng điều tra. 

- Tổ chức điều tra tổng duyệt để hoàn thiện về nghiệp vụ và công tác tổ 

chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra; 

- Chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng phương án Tổng điều tra. 

- Hướng dẫn và chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra cấp tỉnh) và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp huyện, 

quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (viết gọn là Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra cấp huyện) thành lập Văn phòng giúp việc các Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra cùng cấp. 

b) Thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương gồm: 

- Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban; 

- Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó 

Trưởng ban thường trực; 

- Đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, 

Phó Trưởng ban; 

- Đồng chí Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, 

Ủy viên thường trực; 

- Đồng chí Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên; 

- Đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên; 
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- Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên; 

- Đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên; 

- Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Ủy viên; 

- Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân 

tộc, Ủy viên; 

- Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên; 

- Đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Ủy viên; 

- Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và  

Môi trường, Ủy viên. 

2. Ở địa phương: 

a) Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp 

huyện; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã, phường, thị trấn (viết 

gọn là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã) có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo 

thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa phương mình. 

b) Thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh; Ban chỉ đạo Tổng 

điều tra cấp huyện gồm: 01 Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban; Thủ trưởng Cơ quan 

Thống kê cùng cấp làm Phó Trưởng ban thường trực; đại diện lãnh đạo các 

cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngoại vụ, Xây dựng, Y tế, Giáo dục 

và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp 

làm Uỷ viên; 01 Phó Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Ủy viên 

thường trực. 

Thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã gồm: 01 Chủ tịch (hoặc 

Phó Chủ tịch) Uỷ ban nhân dân xã làm Trưởng ban; Trưởng Công an,  



15 

Mặt trận Tổ quốc, công chức về địa chính tại xã, phường làm Uỷ viên; 01 

công chức văn phòng - thống kê làm Ủy viên thường trực. 

Đối với các tỉnh vùng cao, vùng biên giới và hải đảo, bổ sung Bộ chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan trực thuộc tại cấp huyện và cấp 

xã là thành phần Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở từ cấp huyện đến cấp trung 

ương được thành lập Văn phòng giúp việc do cơ quan Thống kê cùng cấp 

chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương; Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo Tổng điều tracấp huyện và Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tracấp xã tự giải thể sau 05 ngày kể từ ngày Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra trung ương công bố kết quả điều tra toàn bộ Tổng điều tra. 

3. Ở các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao: Bộ trưởng ban hành 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của các bộ. 

Điều 6. Kinh phí thực hiện Tổng điều tra do ngân sách nhà nước bảo 

đảm, được bố trí trong năm 2018, năm 2019 và năm 2020 để đáp ứng việc 

thực hiện các công tác chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra. Kinh phí thực 

hiện Tổng điều tra giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực 

hiện quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nước. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, các tổ chức, cá nhân nêu ở Điều 4 và Điều 5 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 THỦ TƢỚNG 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Xuân Phúc 

 

  



16 

 

BAN CHỈ ĐẠO  

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ  

VÀ NHÀ Ở TRUNG ƢƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 01/QĐ-BCĐTW Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Phƣơng án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 

 

TRƢỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA  

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƢƠNG 
 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ 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; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Tổng điều tra dân 

số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 nhằm thực hiện Quyết 

định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 2. Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra các Bộ điều tra theo kế hoạch riêng: Quốc phòng, Công 

an và Ngoại giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện Tổng điều tra đúng 

Phương án quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chánh Văn phòng Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có tên tại  

Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

 KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC  

 

(Đã ký) 

 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
 

Nguyễn Chí Dũng 
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MÔṬ SỐ NÔỊ DUNG CHỦ YẾU TRONG PHƢƠNG ÁN  

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 

 

 1. Mục đích của Tổng điều tra 

 Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019  

thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích chính 

sau: 

Thứ nhất, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình 

hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; 

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá 

kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 

2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của 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 toàn cầu mà Chính phủ  

Việt Nam đã cam kết;  

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 

gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.  

2. Đối tƣợng, đơn vi ̣ và phaṃ vi điều tra 

 Đối tượng điều tra của cuộc Tổng điều tra bao gồm: 

- Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam 

được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời 

hạn quy định; 

- Các trường hợp chết của hộ dân cư (viết gọn là hộ) đã xảy ra từ ngày 

01 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018 (tức ngày 16/02/2018 theo dương lịch) 

đến hết ngày 31/3/2019; 

- Nhà ở của hộ. 
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 Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra là hộ. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một 

nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên,  

các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc 

không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai. 

 Phạm vi điều tra 

Tổng điều tra được thực hiện toàn bộ trên phạm vi cả nước đối với tất cả 

các đơn vị điều tra. 

Để đảm bảo điều tra không trùng , không sót đối tươṇg điều tra , Phương 

án Tổng điều tra đã phân công rõ ràng trách nhiêṃ điều tra giữa Ban Chỉ đaọ 

Tổng điều tra các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra 03 Bô ̣điều tra theo kế hoạch riêng, bao gồm : Bô ̣Quốc phòng , Bô ̣

Công an và Bô ̣Ngoaị giao. 

3. Nội dungđiều tra 

Nôị dung điều tra của cuôc̣ Tổng điều tra năm 2019 bao gồm 05 nhóm 

thông tin sau: 

(1) Thông tin chung về dân số; 

(2) Thông tin về lao động việc làm của những người từ 15 tuổi trở lên; 

(3) Thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10 - 14 tuổi và phụ 

nữ từ 15 - 49 tuổi; 

(4) Thông tin về người chết của hộ; 

(5) Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. 

Nôị dung điều tra đươc̣ cu ̣thể hóa thành các chỉ tiêu , bố trí trên hai loaị 

phiếu điều tra , bao gồm: phiếu điều tra toàn bô ̣và phiếu điều tra mâũ . Trong 

đó, nhóm thông tin về lao động việc làm của những người từ 15 tuổi trở lên, 

lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10 - 14 tuổi và phụ nữ từ 15 - 49 tuổi và 

thông tin về người chết của hộ chỉ được thu thập đối với phiếu điều tra mâũ. 
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4. Thời điểm, thời gian điều tra 

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

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. 

5. Loại điều tra và phƣơng pháp thu thập thông tin 

 Loại điều tra 

Tổng điều tra năm 2019 là loại điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn 

mẫu: (i) Điều tra toàn bộ được thực hiện đối với đối tượng thuộc các đơn vị 

điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản về dân số và nhà ở; (ii) Điều 

tra chọn mẫu được thực hiện đối với một bộ phận dân số Việt Nam nhằm 

mục đích mở rộng nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu thông tin phân tích 

chuyên sâu; giúp nâng cao chất lượng điều tra, nhất là đối với những câu hỏi 

nhạy cảm và phức tạp; giúp tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra. Điều tra chọn 

mẫu áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng hai giai đoạn. Số lượng địa 

bàn mẫu được chọn chiếm khoảng 40% tổng số địa bàn điều tra trên cả nước. 

Số hộ mẫu được điều tra chiếm khoảng 10% tổng số hộ trên phạm vi cả nước. 

 Phương pháp thu thập thông tin 

Tổng điều tra sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin: phỏng vấn 

trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng 

điều tra. 

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: điều tra viên đến từng hộ để hỏi 

người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện 

tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (viết gọn là 

thiết bị di động); trường hợp bất khả kháng đối với số ít địa bàn điều tra 

không thể ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu thì điều tra 

viên sử dụng phiếu giấy để ghi chép thông tin. Đối với những người tạm vắng 

trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi những người khác trong 

hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để 

ghi phiếu điều tra. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp được áp dụng đối với 

phiếu ngắn và phiếu dài. 
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Khi thu thập các thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi người cung cấp 

thông tin kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi câu trả 

lời vào phiếu điều tra. 

- Hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều 

tra: hộ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin 

vào phiếu điều tra trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra (viết gọn là 

Phiếu trực tuyến). Phương pháp tự cung cấp thông tin được áp dụng đối với 

phiếu ngắn. 

6. Kế hoac̣h tiến hành Tổng điều tra 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh tổ chức thực hiện lập bảng kê hộ 

và bảng kê nhân khẩu đặc thù tại các địa bàn điều tra vào tháng 11 và 12 năm 

2018; 

- Thực hiện điều tra thu thập thông tin ở tất cả các địa bàn trong 25 ngày 

bắt đầu từ ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Thiết 

bị di động 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; 

- Các hộ đã đăng ký tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thực hiện 

tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 

01/4 đến ngày 07/4/2019; 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 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 ở trên bờ, không có bến gốc đang có mặt trong phạm vi xã/phường vào thời 

điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 (sử dụng phiếu giấy để hỏi thông tin phiếu ngắn); 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương kiểm tra tiến độ điều tra của các 

hộ tự cung cấp thông tin phiếu trực tuyến từ ngày 01/4 - 07/4/2019; thông 

báo và chỉ đạo các BCĐ cấp dưới thực hiện điều tra các hộ đăng ký thực hiện 

tự cung cấp phiếu trực tuyến nhưng thực tế đã không thực hiện từ ngày 

08/4/2019; 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp thực hiện nghiệm thu phiếu điện tử 

ngay trong quá trình điều tra thực địa; 
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- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện việc 

nghiệm thu các cấp ở địa phương đối với các phiếu giấy; nhận bàn giao phiếu 

giấy và các tài liệu điều tra từ BCĐ cấp dưới. BCĐ Trung ương nghiệm thu 

phiếu giấy theo kế hoạch riêng; 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 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; 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra cấp tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu, biên soạn số liệu phục vụ công bố 

kết quả. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều 

tra mẫu sẽ được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ sẽ 

được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được 

công bố vào quý IV năm 2020. 
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HƢỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1. Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc 

Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của 

các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra. 

2. Giúp các lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, 

trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra, thực hiện đúng chức năng, nhiệm 

vụ được giao. 

3. Để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung 

cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp 

phần thực hiện thành công Tổng điều tra. Đồng thời, người dân cũng có 

quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê 

của các tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra (nếu có). 

4. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân 

dân. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra. 

II. NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung  

Công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

tập trung những nội dung sau: 

-  Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; 

-  Nội dung Tổng điều tra; 

-  Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; 

-  Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong cuộc Tổng điều tra; 

-  Nghĩa vụ công dân trong cuộc Tổng điều tra. 
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2. Tài liệu tuyên truyền 

Tài liệu tuyên truyền sử dụng trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019 gồm có: 

a) Tài liệu in 

- Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019; 

- Chuyên san về Tổng điều tra của Tạp chí Con số và Sự kiện;  

- Nội dung các bài viết, trả lời phỏng vấn về Tổng điều tra đăng trên 

báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương; 

- Lô gô, áp phích tuyên truyền về Tổng điều tra. 

b) Tài liệu nghe nhìn 

 Đĩa CD, trailer tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 

các phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm trên Đài Truyền hình Việt Nam; tọa đàm, 

phỏng vấn trên Đài Tiếng nóiViệt Nam. 

III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng 

Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử của 

Trung ương, địa phương đăng tải các bản tin, phóng sự, trailer, đĩa CD hỏi - 

đáp quảng bá về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở (cấp xã, thôn/ấp/bản) để phát 

tin về các tài liệu hỏi - đáp và kế hoạch Tổng điều tra ở địa phương. 

2. Cổ động 

 Sử dụng các hình thức cổ động khác nhau:  

- Dựng pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng như 

trụ sở làm việc, trung tâm văn hoá, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối 

giao thông và trên các phương tiện giao thông...  

- Cổ động thông qua các đội tuyên truyền văn hoá lưu động và các hoạt 

động văn hoá, thể thao.  
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3. Tổ chức các cuộc họp ở cộng đồng dân cƣ(thôn, ấp, bản, các đoàn 

thể, quần chúng…).  

Đây là hình thức tuyên truyền quan trọng, nhất là đối với vùng sâu, vùng 

xa, vùng có nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các phương tiện thông tin 

đại chúng.  

IV. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN 

1. Những nội dung cần lƣu ý trong tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra các cấp cần huy động sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ 

thống chính trị và tổ chức, hoạt động tuyên truyền phải phù hợp với đặc điểm 

kinh tế - xã hội của từng địa phương. Ngoài việc tuyên truyền bằng các 

phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí,…, cần 

làm tốt một số nội dung: Chú trọng các hình thức tuyên truyền đơn giản, dễ tiến 

hành như tuyên truyền bằng panô, áp phích, băng rôn, xe hoặc thuyền lưu động, 

họp cộng đồng… 

2. Tổ chức lễ ra quân 

Tổ chức lễ ra quân trong ngày đầu tiên tiến hành Tổng điều tra, có sự 

tham dự và đưa tin của các cơ quan thông tấn báo chí. Kịch bản Lễ ra quân 

cụ thể như sau: 

(1) Thành phần tham dự 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp: tỉnh, huyện, xã. 

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

- Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện. 

- Đại diện giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên. 

- Cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương. 

(2) Địa điểm, thời gian 

- Địa điểm:Lễ ra quân được diễn ra tạihội trường UBND cấp huyện hoặc 

cấp xã. 
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Địa điểm thu thập thông tin mẫu: Chọn 1 hoặc 2 hộ dân cư làm mẫu thu 

thập thông tin nhằm mục đích rút kinh nghiệm trong ngày đầu ra quân và là 

tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương (tùy chọn hộ thu 

thập thông tin phiếu ngắn hoặc phiếu dài). 

- Thời gian:8h sáng ngày 01/4/2019 

Thời gian thực hiện: Từ 8h - 9h tổ chức tại hội trường; thời gian điều tra 

tại hộ từ 9h - 9h30 (chọn hộ gần địa bàn tổ chức Lễ ra quân để tiện di 

chuyển). 

(3) Chuẩn bị hội trường 

- Phông banner: Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

- Dán logo, áp phích cổ động Tổng điều tra. Treo một số băng rôn về 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại cổng UBND. 

- Chạy xe cổ động trước và trong thời điểm tổ chức Lễ ra quân. 

- Chuẩn bị tài liệu: Giới thiệu tổng quan về Tổng điều tra dân số và  

nhà ở năm 2019; đặc điểm địa bàn; những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành thu 

thập thông tin, đặc biệt chú ý tuyên truyền để người dân cộng tác cung cấp 

thông tin. 

(4) Một số nội dung chủ yếu của buổi Lễ ra quân 

Tùy thuộc vào đặc điểm địa bàn, tình hình thực tế tại địa phương để 

triển khai Lễ ra quân có thể tại trụ sở UBND cấp huyện hoặc cấp xã. 

- Phát biểu chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại địa phương:  

Nội dung phát biểu nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc 

Tổng điều tra dân số và nhà ở; chỉ đạo công tác phối hợp xuyên suốt ở tất cả 

các cấp; chỉ đạo việc thực hiện đối với bộ phận thường trực công tác Tổng 

điều tra dân số và nhà ở; yêu cầu sự tham gia, phối hợp cung cấp thông tin 

của mọi người dân… 

- Phát biểu của Phó trưởng ban thường trực Tổng điều tra dân số và nhà 

ở (Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh): Nội dung nhấn mạnh việc thực hiện 
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nghiêm túc phương án Tổng điều tra dân số và nhà ởtại tất cả các cấp, các 

khâu công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong những 

ngày đầu ra quân nhằm rút kinh nghiệm, tránh các lỗi sai sót hệ thống; tăng 

cường công tác tuyên truyền nhằm tranh thủ sự ủng hộ của toàn xã hội; nêu 

các yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên… 

- Đại diện điều tra viên: Nêu rõ trách nhiệm của điều tra viên; lời hứa 

thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao. 

- Đại diện Lãnh đạo tỉnh, huyện, xã; đại diện Ban chỉ đạo Tổng điều tra 

dân số và nhà ở dành thời gian trả lời phỏng vấn tại chỗ của các cơ quan báo chí. 

- Tại địa bàn thu thập thông tin:Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra chia thành các nhóm đến dự điều tra thông tin tại hộ nhằm rút 

kinh nghiệm tại chỗ. Đây cũng là tư liệu để tuyên tuyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng trong quá trình diễn ra Tổng điều tra. 

- Vận động các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các nhà chuyên môn hợp 

tác, hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra. Một số tài liệu, hình thức tuyên truyền, 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra địa phương có thể đề nghị hỗ trợ là: 

+ Dán quảng cáo tại các địa điểm quan trọng như trụ sở UBND, siêu thị, 

cổng doanh nghiệp…; 

+ Căng băng rôn tuyên truyền tại những nơi dễ thấy và có nhiều người 

thường xuyên qua lại; 

+ Phân phát các khẩu hiệu; 

+ Dịch các tài liệu tuyên truyền sang tiếng dân tộc thiểu số của địa 

phương; 

- Đề nghị Lãnh đạo chủ chốt hoặc các nhà chuyên môn viết bài về cuộc 

Tổng điều tra; 

- Sử dụng các đài truyền thanh công cộng. 

- Phối hợp với các trường học khuyến khích học sinh, sinh viên tuyên 

truyền cho cuộc Tổng điều tra và trở thành lực lượng tình nguyện giúp đỡ các 

điều tra viên khi cần thiết.  
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- Liên hệ với các đoàn thể tổ chức xã hội, tôn giáo và các tổ chức phi 

chính phủ khác để tranh thủ sự trợ giúp.   

3. Lô gô, áp phích, khẩu hiệu, pa nô, băng rôn, sử dụng trong Tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

a) Sử dụng thống nhất trong cả nước các mẫu lô gô, áp phích và nội dung 

khẩu hiệu, pa nô, băng rôn trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019:   

- Mẫu lô gô 

 

 

- Mẫu khẩu hiệu  

Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần 

xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. 

- Mẫu băng rôn 

+ Toàn dân tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 

+ Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm của mọi người dân. 
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- Mẫu áp phích 

 

+ Dân số là gốc rễ của xã hội; 

+ Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; 

+ Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của 

mỗi người dân. 

- Mẫu thẻ điều tra viên, thẻ tổ trưởng 
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Mẫu lô gô, khẩu hiệu, áp phích, thẻ điều tra viên, thẻ tổ trưởng, truy cập 

vào trang thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo địa chỉ: 

http://tongdieutradanso.vn/ 

- Nội dung pa nô, băng rôn: 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chủ động thiết kế mẫu, nội dung tuyên truyền trên pa nô, băng rôn,… phù 

hợp với nội dung của Tổng điều tra và phù hợp với kinh phí tuyên truyền của 

địa phương. 

b) Tuỳ theo điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, có thể chọn một trong 

số nội dung trên để làm khẩu hiệu hoặc làm pa nô, băng rôn,… Trên pa nô, 

khẩu hiệu, có lô gô về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và phải thực 

hiện đúng các quy định của Nhà nước về quảng cáo và về bảo đảm an toàn 

giao thông. 

V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN 

Công tác tuyên truyền được thực hiện trong cả quá trình triển khai cuộc 

Tổng điều tra và chiến dịch tuyên truyền tập trung vào hai giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Tháng 11 - 12 năm 2018 trong công tác lập bảng kê danh 

sách các hộ dân cư; 

+ Giai đoạn 2: Tháng 3 - 4 năm 2019, tập trung cao điểm từ ngày 

27/3/2019 đến ngày 05/4/2019. 
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1. Ở Trung ƣơng  

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Trước thời điểm Tổng điều tra 01/4/2019 một tuần tập trung cao điểm 

cho tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí lớn như: Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Vietnamnet,  

Vnexpress, Báo Nhân dân, Báo Lao động,… thực hiện phóng sự, cập nhật tin 

tức về tình hình triển khai Tổng điều tra ở trung ương và địa phương; trả lời 

phỏng vấn của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.  

- Xã luận đăng báo Nhân dân ngày 01/4/2019 và bài viết của Lãnh đạo Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

 - Phát hành tới Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cuốn “Chuyên san về 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”. 

b) Tổ chức họp báo  

- Đưa nội dung Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào họp giao 

ban Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, tháng 3/2019. 

- Họp báo triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào tháng 

3 năm 2019; 

- Họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở  

năm 2019 vào tháng 7 năm 2019; 

- Họp báo công bố kết quả điều tra mẫu Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019 vào tháng 12 năm 2019; 

- Họp báo công bố kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở  

năm 2019 vào quý 2 năm 2020. 

c) Biên soạn, sản xuất các tài liệu tuyên truyền 

(i) Các tài liệu in 

- Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019; 

- Chuyên san của Tạp chí Con số và Sự kiện về Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019. 
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(ii) Tài liệu nghe nhìn  

- Đĩa CD dùng cho tuyên truyền Tổng điều tra ở các cấp; 

- Trailer về Tổng điều tra phát trên VTV1, VTV3 và các đài truyền hình 

địa phương. 

(iii) Tài liệu cổ động: Lô gô, áp phích,…  

2. Ở địa phƣơng 

a) Cấp tỉnh 

(i) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Từ tháng 11 - 12 năm 2018: Đăng tải các bài viết về công tác chuẩn bị 

Tổng điều tra của Trung ương và địa phương. 

- Từ tháng 3 - 4 năm 2019: Tiến hành chiến dịch tuyên truyền Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019, theo đó thường xuyên tuyên truyền, quảng bá 

trên Đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh về cuộc Tổng điều tra cũng như công 

tác chuẩn bị và tiến độ thực hiện cuộc Tổng điều tra của địa phương. Sử dụng 

trailer quảng bá về Tổng điều tra phát sóng trên Đài Truyền hình cấp tỉnh. 

Một tuần trước thời điểm Tổng điều tra 01/4/2019 thực hiện cao điểm 

của công tác tuyên truyền, theo đó hàng ngày phát sóng 2 - 3 lần trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch Tổng 

điều tra; nghĩa vụ của các tổ chức và của công dân trong cuộc Tổng điều tra 

và kế hoạch tiến hành Tổng điều tra.  

(ii) Báo cáo tiến độ cuộc Tổng điều tra trong các cuộc họp giao ban của 

lãnh đạo địa phương; 

(iii) Biên soạn, sản xuất và phân phối các tài liệu tuyên truyền 

- Xây dựng các nội dung tuyên truyền để đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; 

- Kịp thời phân phối đĩa CD và tài liệu tuyên truyền do Trung ương 

chuyển về cho các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện. 
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b) Cấp huyện 

(i)Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Từ tháng 3 - 4 năm 2019: Tiến hành chiến dịch tuyên truyền Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019, theo đó thường xuyên tuyên truyền, quảng bá 

về cuộc Tổng điều tra cũng như công tác chuẩn bị và tiến độ thực hiện cuộc 

Tổng điều tra của địa phương.  

- Một tuần trước thời điểm Tổng điều tra 01/4/2019: Tiến hành cao điểm 

công tác tuyên truyền, theo đó hàng ngày phát 2 - 3 lần trên Đài Phát thanh 

và Truyền hình cấp huyện về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch Tổng 

điều tra, nghĩa vụ của các tổ chức và của công dân trong cuộc Tổng điều tra. 

(ii) Báo cáo tiến độ Tổng điều tra trong các buổi giao ban của lãnh đạo 

địa phương. 

(iii)Kiểm tra, đôn đốc cấp xã triển khai công tác tuyên truyền. 

(iv) Kịp thời phân phối đĩa CD và tài liệu tuyên truyền do Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra cấp tỉnh chuyển về cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã. 

c) Cấp xã 

(i)Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Từ tháng 3 năm 2019: Thường xuyên thông tin về công tác chuẩn bị 

Tổng điều tra của địa phương.  

- Trước thời điểm Tổng điều tra 01/4/2019 một tuần: Tập trung cao 

điểm thực hiện công tác tuyên truyền, theo đó hàng ngày phát 2 - 3 lần trên 

Đài Truyền thanh/hệ thống loa truyền thanh cấp xã về mục đích, ý nghĩa, nội 

dung, kế hoạch Tổng điều tra, nghĩa vụ của các tổ chức và của công dân 

trong cuộc Tổng điều tra. 

(ii) Báo cáo tiến độ cuộc Tổng điều tra trong các buổi giao ban của 

lãnh đạo cấp xã. 

(iii) Tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. 

Từ tháng 3 năm 2019: Dán khẩu hiệu, áp phích, băng rôn tại các điểm 

công cộng và trên các trục đường giao thông chính. 
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(iv)Tổ chức họp ở cộng đồng 

- Từ tháng 3 năm 2019, tổ chức họp dân hoặc các tổ chức đoàn thể để 

thông báo chủ trương, mục đích, kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn và một 

số điểm lưu ý khi trả lời các câu hỏi trong Tổng điều tra. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã cần huy động lực lượng các tổ chức 

đoàn thể ở địa phương tham gia tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ƣơng 

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thiết kế, sản xuất các tài liệu tuyên 

truyền và giám sát đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền trong Tổng 

điều tra; 

b) Chuẩn bị nội dung, hình thức, biên soạn các tài liệu; phối hợp với các 

cơ quan trung ương, địa phương triển khai công tác tuyên truyền; giám sát và 

đánh giá kết quả của công tác tuyên truyền. Phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên 

truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên cả nước; sử dụng đa 

dạng các hình thức tuyên truyền để nhân dân biết và tích cực tham gia cung 

cấp thông tin của Tổng điều tra. 

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện  

Kế hoạch tuyên truyền. 

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện 

a) Căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn về công tác tuyên truyền của Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra cấp trên cũng như tình hình, đặc điểm cụ thể của địa 

phương để xây dựng Kế hoạch về công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra 

tại địa phương; 

b) Phân công cơ quan, đơn vị đầu mối để điều phối và tổ chức thực 

hiện, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, thiết thực và hiệu quả trong 

hoạt động tuyên truyền, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng điều tra tại 

địa phương; 
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c) Chỉ đạo cơ quan văn hóa, thông tin cùng cấp phối hợp với các đơn vị 

chủ trì thực hiện các hoạt động tuyên truyền Tổng điều tra tại địa phương 

theo quy định của pháp luật về quảng cáo; 

d) Phối hợp với các ngành triển khai, giám sát, đánh giá kết quả công tác 

tuyên truyền ở địa phương; 

e) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện  

Kế hoạch tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp dưới. 

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã là cấp trực tiếp thực hiện công tác 

tuyên truyền cho Tổng điều tra dân số và nhà ở tại cơ sở.  

a) Căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn về công tác tuyên truyền của Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra cấp trên cũng như tình hình, đặc điểm cụ thể của địa 

phương để xây dựng kế hoạch về công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra 

tại địa phương cho phù hợp. 

b) Huy động một cách có hiệu quả các nguồn lực của các ngành tham 

gia vào công tác tuyên truyền, nhất là ngành văn hoá thông tin để làm pa nô, 

áp phích, khẩu hiệu, băng rôn tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao 

thông, phát đĩa CD Hỏi - Đáp về Tổng điều tra trên đài truyền thanh; tổ chức 

cổ động, họp dân và các tổ chức quần chúng để tuyên truyền cho cuộc Tổng 

điều tra.  

c) Phải bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, thiết thực và hiệu quả 

trong hoạt động tuyên truyền, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng điều tra 

trên từng địa bàn. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp ở địa phương cần có kế hoạch phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương triển khai một 

chiến dịch tuyên truyền bao gồm: 

- Bố trí điều tra viên thích hợp của cuộc Tổng điều tra phỏng vấn, ghi 

phiếu một số nhân vật quan trọng ở địa phương tại nhà riêng trong ngày điều 

tra đầu tiên. Tổ chức thành một sự kiện thể hiện trước công chúng (nếu có thể); 
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- Sắp xếp gặp gỡ các nhà chuyên môn, các đơn vị chính quyền, doanh 

nghiệp nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ mà họ có thể hỗ trợ cho cuộc Tổng điều 

tra. Một số tài liệu, công việc tuyên truyền có ích mà Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra các cấp ở địa phương có thể đề nghị hỗ trợ là: 

+ Dán quảng cáo tại các địa điểm chiến lược như trụ sở Ủy ban nhân 

dân, siêu thị, cổng doanh nghiệp…; 

+ Căng băng rôn tuyên truyền tại những nơi có nhiều người thường 

xuyên qua lại hoặc những địa điểm dễ thấy: chợ phiên, siêu thị, trục đường 

giao thông của tỉnh, huyện, xã; …; 

+ Phân phát các khẩu hiệu; 

+ Dịch các tài liệu tuyên truyền sang tiếng dân tộc của địa phương:  

lô gô, áp phích, khẩu hiệu, nội dung đĩa CD Hỏi -Đáp; 

+ Đề nghị các nhân vật chủ chốt ở địa phương viết bài về cuộc  

Tổng điều tra; 

+ Sử dụng các đài truyền thanh công cộng; 

+ Sử dụng hệ thống các trường học; 

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên tuyên truyền cho Tổng điều tra dân số 

và nhà ở năm 2019 với nhiều hình thức: viết báo, biểu diễn nghệ thuật và trở 

thành lực lượng tình nguyện giúp đỡ các điều tra viên khi cần…; 

 - Liên hệ với các đoàn thể, tổ chức xã hội, tôn giáo và các tổ chức phi 

chính phủ, các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự trợ giúp của họ; 

- Tổ chức tuyên truyền Tổng điều tra thông qua mạng xã hội (Facebook, 

Twitter, Zalo...). 

- Phát các bài hát về Tổng điều tra trên đĩa CD hoặc file MP3. 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA TRUNG ƢƠNG 
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Phụ lục 1. Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
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Ghi chú: BCĐ: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra.  
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Phụ lục 2. Tài liệu hỏi và trả lời Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 

HỎI VÀ TRẢ LỜI 

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 

 

1. HỎI:  

Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì? 

TRẢ LỜI: 

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc tổng điều tra thống kê quốc 

gia đã quy định tại Điều 29 của Luật Thống kê; được thực hiện 10 năm một 

lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn 

bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ công tác đánh 

giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các chính 

sách liên quan trực tiếp tới người dân. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019 là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam. 

 

2. HỎI: 

Mục đích củaTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì? 

TRẢ LỜI: 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về 

dân số và nhà ở nhằm các mục đích: 

(1) Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở 

trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát 

triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; 

(2) Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết 

quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; 

xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 
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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;  

(3) Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 

gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân. 

 

3. HỎI: 

Thời điểm và thời gian thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019 là khi nào? 

TRẢ LỜI:  

Thời điểm thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là 0 giờ 

ngày 01 tháng 4 năm 2019. 

Thời gian thực hiện lập bảng kê danh sách các hộ dân cư của Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019 là tháng 11 và tháng 12 năm 2018. Đây cũng là 

thời gian các hộ dân cư sẽ được hỏi để tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông 

tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. 

Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân cưtừ ngày 01 đến ngày 25 tháng 

4 năm 2019; trong đó thời gian hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin 

điện tử của Tổng điều tra là từ ngày 01 đến hết ngày 07 tháng 4 năm 2019. 

 

4. HỎI: 

Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì? 

TRẢ LỜI: 

Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là hộ dân cư. Hộ có 

thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở 

chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có 

hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn 

nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai. 
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5. HỎI: 

“Hộ” trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có gì khác với 

“Hộ” trong quản lý hộ khẩu không? Có liên quan đến việc “tách hộ, nhập 

hộ”, “nhập khẩu, cắt khẩu” hoặc các chính sách kinh tế - xã hội khác 

không? 

TRẢ LỜI: 

Điểm khác nhau cơ bản giữa “Hộ” trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019 và “Hộ” trong quản lý hộ khẩu ở chỗ: “Hộ” trong Tổng điều tra là hộ 

có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở 

chung trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên hoặc có ý định ở lâu dài tại hộ. 

Thành viên tại các “hộ” trong Tổng điều tra không nhất thiết phải có đăng ký hộ 

khẩu; còn “hộ” theo quản lý hộ khẩu phải được ngành Công an xác nhận.  

Việc kê khai “Hộ” trong Tổng điều tra giúp cho Nhà nước nghiên cứu 

cấu trúc hộ của dân số, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót; không liên quan đến 

các tiêu chuẩn để “tách hộ, nhập hộ” hoặc “cắt khẩu, nhập khẩu” do ngành 

Công an quản lý; đồng thời cũng không liên quan đến các chính sách kinh tế 

- xã hội khác, như: thu thuế nhà/đất, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, huy 

động nghĩa vụ… 

 

6. HỎI: 

Lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm 

mục đích gì? 

TRẢ LỜI: 

Lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra bao gồm việc liệt kê số thứ tự 

nhà, số thứ tự hộ và số người trong hộ nhằm: 

(1) Giúp cho cuộc Tổng điều tra thực hiện chính xác, tránh điều tra 

trùng hoặc bỏ sót các hộ dân cư và số người hiện đang sinh sống tại hộ; 

(2) Có thông tin về số lượng các hộ dân cư, đặc điểm dân cư tại mỗi địa 

bàn điều tra làm cơ sở lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo 

đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng tốt; 
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(3) Xác định các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện tự cung cấp thông tin 

của Tổng điều tra trên Trang thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019 thông qua sử dụng Internet để Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

trung ương cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống thông tin; 

(4) Xác định phạm vi điều tra và các hộ cần đến để phỏng vấn thu thập 

thông tin; 

(5) Làm cơ sở để chọn mẫu các hộ điều tra phục vụ khai thác thông tin 

chi tiết về tình hình dân số, lao động việc làm và điều kiện sống của các hộ 

dân cư trong phạm vi của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

 

7. HỎI: 

Người lập Bảng kê hộ có thể dựa vào sổ hộ khẩu để ghi các thông tin 

không?  

TRẢ LỜI: 

Không. Người lập Bảng kê phải trực tiếp đến từng hộ để hỏi các thông 

tin trong Bảng kê hộ; không được dùng sổ hộ khẩu hoặc bất kỳ sổ sách nào 

để sao chép thông tin vào bảng kê vì việc xác định nhân khẩu thực tế 

thường trú tại hộ phải căn cứ vào tình hình ăn, ở thực tế của các thành viên 

tại hộ mà không căn cứ vào “hộ khẩu” hay các quy định khác.  

 

8. HỎI: 

Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì? 

TRẢ LỜI: 

Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là những 

người thực tế thường xuyên ăn, ở tại hộ có đến thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 

4 năm 2019, bao gồm: (i) Tất cả những người Việt Nam thường xuyên cư trú 

trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm 

điều tra; (ii) Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất 



43 

cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định như đi xuất khẩu lao động,  

du lịch, học tập, công tác; (iii) Những thành viên của hộ đã chết từ ngày 16 

tháng 02 năm 2018 (tức là ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất) đến ngày 31 tháng 

3 năm 2019. 

Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 còn bao 

gồm nhà ở của các hộ dân cư. 

 

9. HỎI: 

Điều tra viên thống kê là ai? 

TRẢ LỜI: 

Điều tra viên thống kê là người được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số 

và nhà ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trưng tập, huy động, 

để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019.  

 

10. HỎI: 

Nội dung điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì? 

TRẢ LỜI: 

Nội dung của Tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số (như: số 

người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, 

chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, 

tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động - việc làm); và 

thông tin về thực trạng nhà ở của hộ (như: tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô 

diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, 

nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ 

bản của các hộ dân cư). 
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11. HỎI:  

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019sử dụng những phương pháp 

thu thập thông tin nào? 

TRẢ LỜI: 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng 02 phương pháp thu 

thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến. 

- Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông 

tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông 

minh hoặc phiếu giấy in sẵn.  

- Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung 

cấp thông tin. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử 

của Tổng điều tra từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 4 năm 2019. Nếu hộ dân cư 

hoàn thành tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều 

tra thì điều tra viên sẽ không đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở 

của hộ; nếu hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên Trang 

thông tin điện tử của Tổng điều tra như đã đăng ký thì điều tra viên sẽ đến hộ 

để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ. 

 

12. HỎI: 

Hộ dân cư đăng ký điều tra trực tuyến bằng cách nào? 

TRẢ LỜI: 

Vào thời gian thực hiện lập Bảng kê hộ trong tháng 11 và tháng 12 năm 

2018, người lập bảng kê sẽ đến để hỏi hộ có đồng ý tự cung cấp thông tin qua 

Internet trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra không; nếu hộ đồng ý 

tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thì sẽ được Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra dân số và nhà ở gửi địa chỉ đăng nhập Trang thông tin điện tử của Tổng 

điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để hộ thực hiện tự cung cấp thông tin.  
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13. HỎI: 

Làm thế nào để các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin nhận được địa 

chỉ truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và 

mật khẩu để thực hiện tự cung cấp thông tin? 

TRẢ LỜI: 

Vào ngày 31/3/2019, các hộ đăng ký tham gia điều tra trực tuyến sẽ 

nhận được tin nhắn hoặc thư điện tử của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và 

nhà ở về: địa chỉ đăng nhập Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài 

khoản và mật khẩu.  

 

14. HỎI: 

Các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến thì điều tra viên có 

đến hộ để hỏi thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở không? 

TRẢ LỜI: 

Nếu đến ngày 07 tháng 4 năm 2019 hộ đã hoàn thành cung cấp thông tin 

trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra thì điều tra viên không đến hộ 

để hỏi thông tin. 

Nếu hết ngày 07 tháng 4 năm 2019 hộ chưa hoàn thành cung cấp thông 

tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra thì điều tra viên sẽ được cử 

đến hộ để phỏng vấn và thu thập thông tin về dân số và nhà ở của hộ. 

 

15. HỎI: 

Những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho điều tra viên 

thống kê có được giữ kín không, có dùng cho các mục đích khác không? 

TRẢ LỜI: 

Điều 57 Luật Thống kê quy định về bảo mật thông tin như sau: 

1. Các loại thông tin thống kê Nhà nước phải được giữ bí mật gồm: 

a) Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ 

trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác; 
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b) Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố; 

c) Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước. 

2. Việc bảo mật thông tin thống kê Nhà nước được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong Tổng điều tra 

dân số và nhà ở chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp xã, 

huyện và cấp tỉnh chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác. 

 

16. HỎI: 

Pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của 

tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê như thế nào? 

TRẢ LỜI: 

Theo Điều 33 Luật Thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 

cá nhân được điều tra Thống kê như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây: 

a) Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung 

chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra; 

b) Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống 

kê theo quy định tại Điều 57 của Luật này; 

c) Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê. 

2. Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo 

yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê; 

b) Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra 

thống kê; 

c) Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra 

chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp. 
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17. HỎI: 

Khi cần tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019, có thể hỏi ở đâu? 

TRẢ LỜI: 

Trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến Tổng điều tra dân số và 

nhà ở có thể tìm theo các cách sau: 

(1) Liên hệ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

trung ương 

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại đƣờng dây nóng: 18009050. 

Email: TKDSLD@gso.gov.vn. 

(2) Truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: www.gso.gov.vn. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương  hoan nghênh 

tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả người dân, chính quyền các cấp và 

các đơn vị điều tra để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thực 

hiện thành công./. 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc - Tổng Biên tập 

ĐỖ VĂN CHIẾN 

 

 

Biên tập và sửa bản in:  

VƯƠNG NGỌC LAM 

 

 

Trình bày:  

DŨNG THẮNG - ANH TÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 14.441 cuốn khổ 19 27 cm tại Công ty Cổ phần In Khoa học Công nghệ Mới,  

Địa chỉ: 181 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Đăng ký xuất bản: 4467-2018/CXBIPH/03-40/TK do CXBIPH cấp ngày 03/12/2018. 

QĐXB số 282/QĐ-NXBTK ngày 20/12/2018 của Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Thống kê. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2018. 


