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V/v hướng dẫn tuyên truyền về Tổng điều
tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn
thành phố Nha Trang trên hệ thống Đài
Truyền thanh cơ sở.

Kính gửi: UBND các xã, phường.
Thực hiện theo Thông báo số 478/TB-UBND ngày 15/3/2019 của UBND
thành phố NHa Trang về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha
Trang về việc họp bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác
tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng điều tra thực hiện Tổng điều tra dân số và
nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang,
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin
trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:
Đề nghị cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên
truyền theo tài liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn.
2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện thu âm và phát thanh tuyên
truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 02 lần mỗi ngày. Thời gian phát
thanh bắt đầu từ ngày 25/3 đến ngày 27/4/2019.
Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát
thanh của Đài Truyền thanh cơ sở.
Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND TP (VBĐT) (b/c);
- Trang thông tin điện tử;
- Trưởng phòng;
- Phó Trưởng phòng (Tr);
- Lưu: VT, Vy.
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BÀI TUYÊN TRUYỀN
Về tuyên truyền hưởng ứng Ngày Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang
(kèm theo Công văn số 356 /VHTT-TTCS ngày 22 tháng 3 năm 2019)
Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang!
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 722/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là
cuộc Tổng điều tra có quy mô rất lớn, liên quan đến từng người dân, phạm vi
trải rộng trên cả nước, đối tượng và đơn vị điều tra nhiều, nội dung điều tra phức
tạp, thời gian điều tra nhiều ngày.
1. Mục đích của Tổng điều tra
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản
về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển
dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược và các kế
hoạch phát triên kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám
sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về
công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững
của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục
vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số.
2. Nội dung điều tra, bao gồm
- Thông tin chung về dân số
- Tình trạng di cư
- Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật
- Tình trạng khuyết tật
- Tình trạng hôn nhân
- Mức độ sinh, chết và phát triển dân số
- Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em
- Tình hình lao động – việc làm
- Thực trạng về nhà ở
- Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư

3. Đối tượng điều tra
- Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam
được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn
quy định.
- Các trường hợp chết của hộ dân cư (viết gọn là hộ) đã xảy ra từ ngày 01
Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018 (tức ngày 16/02/2018 theo dương lịch) đến hết
ngày 31/3/2019.
- Nhà ở của hộ.
4. Thời điểm, thời gian điều tra:
Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2019.
Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ
sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Nha Trang kêu gọi
toàn thể nhân dân thành phố tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
(Trích Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và
nhà ở năm 2019)

