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Bình Phước, ngày 11 tháng 9 năm 2018 

V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh 

phí Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019 

 

 

 

 

Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện, thị xã 

 

Thực hiện 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; 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra 

dân số và nhà ở năm 2019; 

Căn cứ Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về quy định 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, 

tổng điều tra thống kê quốc gia; 

Thực hiện Công văn số 07/BCĐTW-VP ngày 06/9/2018 của BCĐ Trung ương về 

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 

Để thống nhất thực hiện các công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra), Cục Thống kê hướng dẫn một số nội dung công 

việc như sau: 

1. Khối lượng  

 Khối lượng công việc: Căn cứ phương án Tổng điều tra quy định về quy mô, phạm vi 

điều tra; số người tham gia; thời gian thực hiện một số công việc chủ yếu được quy định cụ 

thể: 

Stt Nội dung Đơn vị tính Số lượng tối đa 
Ghi 

chú 

I 
 Tập huấn cấp huyện công tác vẽ sơ 

đồ nền xã, phường, thị trấn 
  

 

  Thời gian Ngày 0,5  

  Địa điểm: Hội trường UBND huyện    



2. Định mức công việc 

  Thành phần:     

  - GSV cấp huyện  Người/huyện 5  

  - BCĐ cấp xã  Người/xã 1  

  - Người vẽ sơ đồ nền Người/xã 1  

II  Vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn Công/xã 1  

III 

 Chi cục Thống kê phối hợp với  

BCĐ xã rà soát ranh giới cấp xã và   

phân chia địa bàn điều tra 
Ngày/xã 

01 ngày/xã vùng núi 

cao, hải đảo; 0,5 

ngày/xã vùng còn 

lại 

 

Stt  Nội dung Đơn vị tính 
Định mức tối 

đa (1.000 đồng) 

I 
Tập huấn cấp huyện công tác vẽ sơ đồ nền xã, 

phường, thị trấn 

  

 Giảng viên Người/buổi 300 

 Văn phòng phẩm Người 12 

 Nước uống Người/buổi 20 

 Hỗ trợ phục vụ hội trường (loa đài, máy chiếu…) Ngày 1.000 

 Tiền ăn trưa cho người không hưởng lương Người/ngày 100 

 Chi  bù chênh lệch tiền ăn tập trung Người/ngày 45 

 
Thuê đường truyền internet phục vụ tập huấn 

CAPI 
Ngày 1.000 

 Pho to tài liệu  Theo thực tế 

 Chi khác Lớp 500 

II Công vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn Công 160 

III Công tác phí của Chi cục Thống kê trong   Theo quy chế 



3. Tổ chức thực hiện 

Chi cục Thống kê các huyện, thị xã thực hiện tập huấn công tác vẽ sơ đồ nền xã, 

phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra theo Phương án Tổng điều tra và các hướng 

dẫn của BCĐTW và BCĐ tỉnh. 

4. Kinh phí 

Các đơn vị tạm ứng dự toán ngân sách năm 2018 Cục đã phân bổ để thực hiện các 

nội dung công việc theo kế hoạch của Tổng điều tra. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Cục 

Thống kê (qua Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng TK Dân số - Văn xã) để xem xét và 

thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, TCHC, DSVX. 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

phối hợp với  BCĐ xã rà soát ranh giới cấp xã 

và phân chia địa bàn điều tra 

chi tiêu nội bộ 

của đơn vị 


