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CÔNG BÁO/Số 31+32/ Ngày 31-10-2008
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số : 17/CT-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2008

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

Ngày 10 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành quyết ñịnh số
94/2008/Qð-TTg về Tổ chức Tổng ñiều tra dân số và nhà ở năm 2009 vào thời ñiểm 0
giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Qua ñó, 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 ñịa phương,
ñáp ứng nhu cầu thông tin ñánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tếxã hội thời kỳ từ năm 2000 ñến năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội thời kỳ từ năm 2010 ñến 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 ñã cam kết.
Nhằm tổ chức thực hiện tốt Quyết ñịnh số 94/2008/Qð-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, Ủy ban nhân dân thành phố ðà Nẵng chỉ thị:
1. Cục Thống kê thành phố, cơ quan thường trực của Ban chỉ ñạo Tổng ñiều tra
dân số và nhà ở thành phố ðà Nẵng năm 2009, có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung ñiều tra ñã ñược qui ñịnh cụ thể tại
ðiều 2, Quyết ñịnh số 94/2008/Qð-TTg và phương án, kế hoạch Tổng ñiều tra dân số
và nhà ở của trung ương, trình UBND thành phố thông qua.
b) Theo dõi, ñôn ñốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thành lập Ban chỉ ñạo Tổng ñiều
tra dân số và nhà ở các cấp, việc tổ chức thực hiện tại ñịa phương và thường xuyên báo
cáo cho UNBD thành phố biết kết quả cũng như những vướng mắc ñể có biện pháp xử
lý kịp thời.
c) Tham gia công tác ñiều tra, tổng duyệt ñể 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 ñịa bàn; cung cấp ñầy ñủ cho các ñịa phương tài liệu
hướng dẫn, biểu mẫu thống kê, phiếu ñiều tra ñể ñảm bảo tổ chức thực hiện ñồng bộ
ñiều tra trên phạm vi toàn thành phố vào thời ñiểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2009; tổng
hợp, phân tích kết quả ñiều tra, báo cáo Ban Chỉ ñạo thành phố, UBND thành phố, Ban
Chỉ ñạo 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; ñồng thời tổ chức ñiều tra số
nhân khẩu do Ban chỉ ñạo trung ương phân công theo yêu cầu, kế hoạch chung.

