
 

 

     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                Số:  1607 /VHTT-TTCS         Nha Trang, ngày 30  tháng 11 năm 2018 

 

V/v hướng dẫn tuyên truyền về 

thu thập thông tin dân cư. 

 

 

 

            Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 8095/UBND-CA ngày 14/11/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện thu thập thông tin về 

dân cư, 

Căn cứ Công văn số 112-CV/BTGTU ngày 23/11/2018 về việc phê duyệt 

nội dung tuyên truyền về thu thập thông tin dân cư, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền 

về thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân 

thành phố hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc thu thâp thông tin về dân cư, 

quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc cung cấp thông tin dân cư. Từ đó, 

tăng cường sự đồng thuận để việc triển khai thu thập thông tin về dân cư đạt 

hiệu quả.  

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Toàn dân tích cực tham gia cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

- Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người, mọi nhà. 

3. Tổ chức thực hiện 

 a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: Thực hiện 50 băng-rôn 

dọc tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm của thành phố.  

b) UBND các xã, phường 

Thực hiện treo băng-rôn tuyên truyền trực quan về thu thập thông tin dân 

cư tại các tuyến đường chính trên địa bàn do địa phương quản lý. Băng-rôn nền 

xanh, chữ trắng với kích thước 0.8x2m.  

4.Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 15/12/2018. 



 

 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các 

xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn 

hóa và Thông tin trước ngày 10/12/2018 qua email pvhttnt@khanhhoa.gov.com 

hoặc địa chỉ dthvy@khanhhoa.gov.vn để tổng hợp, báo cáo cho UBND thành 

phố./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Công an thành phố (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (Tr);              

- Lưu: VT, Vy.   

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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