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ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN THỚI LAI
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2009/CT-UBND

Thới Lai, ngày 26 tháng 3 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện Tổng ñiều tra dân số và nhà ở năm 2009
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 94/2008/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10
tháng 07 năm 2008 về tổ chức Tổng ñiều tra dân số và nhà ở năm 2009 (sau ñây gọi tắt là
tổng ñiều tra). Mục tiêu của cuộc tổng ñiều tra lần này là nhằm thu thập các thông tin cơ bản
về dân số và nhà ở phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo quá trình phát triển
dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng ñịa phương, ñánh giá kết quả thực hiện
các chủ trương, chính sách của ðảng, Nhà nước trong giai ñoạn 2000 - 2009 và ñịnh
hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai ñoạn 2010 - 2020. Tổng ñiều tra
còn cung cấp các thông tin giám sát việc thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc
mà Chính phủ Việt Nam ñã cam kết.
ðây là cuộc tổng ñều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc, với nhiều nội dung
quan trọng và tính chất phức tạp liên quan ñến các ngành, các cấp và người dân trong huyện.
ðể thực hiện thắng lợi cuộc tổng ñiều tra trên ñịa bàn huyện ñạt ñược mục tiêu, nội dung
tại Quyết ñịnh 94/2008/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 16
tháng 10 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương ðảng về lãnh ñạo thực hiện thắng lợi
cuộc Tổng ñiều tra dân số và nhà ở năm 2009 và Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 09
tháng 03 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Tổng ñiều tra
dân số và nhà ở năm 2009, Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:
1. Thủ trưởng các ban ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức
quán triệt thông suốt, tuyên truyền rộng rãi trong nội bộ cơ quan, ñơn vị và nhân dân về
mục ñích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của cuộc tổng ñiều tra; tổ chức, thực hiện
ñiều tra, báo cáo ở cơ quan, ñơn vị và ñịa phương mình theo hướng dẫn của Ban chỉ ñạo
tổng ñiều tra của huyện, chỉ ñạo thống nhất hoàn thành ñồng bộ, ñạt chất lượng
và ñúng thời gian quy ñịnh ở tất cả các ñịa bàn kiểm tra.
2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm:
Tổ chức triển khai, ñôn ñốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện cuộc tổng ñiều tra
trên ñịa bàn từ công tác chuẩn bị, tuyên truyền và tổ chức ñiều tra trên ñịa bàn phụ trách
theo ñúng phương án kế hoạch ñiều tra của Ban chỉ ñạo huyện; tạo ñiều kiện cho công tác tổng

