Thực hiện theo Quyết định số 02 ngày 15 tháng 8 năm 2018 về việc tiến hành điều tra tổng duyệt Tổng điều
tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐTDS 2019), sáng ngày 21 tháng 8 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống
kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Tổng duyệt
TĐTDS 2019. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Tổng
điều tra dân số và nhà ở Trung ương (BCĐTW) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại biểu đến từ
UNFPA; các Bộ, Ban Ngành có liên quan; Lãnh đạo và chuyên viên của 4 Cục Thống kê được chọn tổ chức
điều tra tổng duyệt; đại diện một số đơn vị thuộc TCTK.
Cuộc Điều tra Tổng duyệt TĐTDS 2019 được tổ chức với mục đích: (1) hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn
nghiệp vụ TĐT và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả TĐTDS 2019; (2)
nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc TĐTDS 2019 cho
các cán bộ nòng cốt của BCĐTW, BCĐ các Bộ và các địa phương; (3) tổng kết những bài học kinh nghiệm
quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc TĐTDS 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.
Điều tra Tổng duyệt là cuộc điều tra chọn mẫu với mẫu được chọn theo phương pháp chuyên gia kết hợp với
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Thời điểm Điều tra Tổng duyệt là 0 giờ ngày 01/8/2018. Thời gian thu
thập thông tin tại địa bàn là 5 ngày bắt đầu từ ngày 17/9/2018. Phương pháp thu thập thông tin được sử dụng
là phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra tổng duyệt. 04
tỉnh, thành phố đại diện cho các khu vực có điều kiện địa lý kinh tế khác nhau được chọn tổ chức điều tra
tổng duyệt gồm: tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Đắk Lắk và thành phố Cần Thơ.
Theo chương trình, Hội nghị Tập huấn diễn ra trong 5 ngày từ ngày 21-25/8/2018, tập trung vào các nội
dung: Giới thiệu Phương án điều tra, công tác lập bảng kê, nhân khẩu thực tế thường trú; vai trò nhiệm vụ
của Điều tra viên, tổ trưởng, ghi phiếu xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, thông tin về thành viên
hộ; giới thiệu cách ghi phiếu và thảo luận; hướng dẫn cài đặt chương trình và hướng dẫn điều tra trên thiết bị
di động; hướng dẫn sử dụng Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra, cách đưa bảng kê vào cơ sở
dữ liệu và thảo luận giải đáp thắc mắc.

