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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v thực hiện cuộc Tổng điều tra Nông thôn
Nông nghiệp và Thủy sản năm 2001

Ngày 13 tháng 3 năm 2001, Thủ tướng Chính Phủ đã ra Quyết định số 34/2001/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vào thời điểm 01/10/2001 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản để phục vụ yêu cầu của các ngành, các cấp trong việc đánh giá thực trạng, xu hướng biến đổi trong những năm qua và xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ năm 2001 đến năm 2010.
Đây là cuộc Tổng điều tra có nhiều nội dung rất quan trọng và tính chất phức tạp. Do đó, cần chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các ngành, các cấp trong tỉnh xúc tiến ngay những công việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra:
1.-  Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra, giúp người dân nhận thức được và sẳn sàng cộng tác với cán bộ điều tra ở cơ sở.
2.-  Thủ trưởng các Sở, Ban ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phải quán triệt tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra và coi đây là một trong các công tác trọng tâm của địa phương và của đơn vị từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc Tổng điều tra.
3.-  Công việc điều tra phải được triển khai thực hiện theo đúng phương án và qui trình điều tra mà Ban chỉ đạo Trung ương qui định.
4.-  Giao cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản của Tỉnh khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho công tác Tổng điều tra; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện thật tốt quyết định 34/2001/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản ở Tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng với cơ quan chức năng để tiến hành công tác chuẩn bị, cụ thể như sau:
- Phối hợp với Sở Văn hóa – Thông tin, Đài phát thanh Truyền hình, Báo Vĩnh Long, Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch lồng ghép điều tra hiệu quả kinh tế các loại cây lâu năm chủ yếu, tình hình cải tạo vườn tạp từ 1995 – 2000 trên địa bàn các huyện, thị xã.
- Phối hợp với Sở Tài chính – Vật giá hướng dẫn các huyện, thị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và dự toán chi tiêu, cấp phát các khoản kinh phí khác ngoài nguồn ngân sách Trung ương để mở rộng nội dung và phạm vi điều tra; tổng hợp, phân tích kết quả chi tiết tới cấp xã, thị trấn theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5.-  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã   lãnh đạo thật chặt chẽ và hỗ trợ cho Ban chỉ đạo của cấp mình, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉnh qui trình điều tra, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.
6.-  Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn – Nông nghiệp và Thủy sản của tỉnh lập kế hoạch hướng dẫn, lập bảng kê địa bàn điều tra (ấp, khóm, tổ dân phố) và tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các Ban chỉ đạo huyện – thị, phường – xã và thị trấn. Dự trù và cấp phát kinh phí cho từng huyện, thị xã theo đúng định mức của Ban chỉ đạo Trung ương và Bộ Tài chính, theo dõi quản lý và quyết toán kinh phí đúng chế độ qui định.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn – Nông nghiệp và Thủy sản của Tỉnh phải thường xuyên báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị và tiến độ điều tra ở các địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh theo.
Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng đến sự phát triển của đất nước nói chung và của Tỉnh nhà nói riêng, do đó Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các Sở Ban Ngành tỉnh, các Đoàn thể quần chúng cần phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra ở các cấp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác trên bảo đảm hoàn thành thắng lợi và đạt kết quả tốt.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các địa phương cần phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh để kịp thời giải quyết./.
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