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   UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       

              Số: 357/VHTT-TTCS                           Nha Trang, ngày 22 tháng 3  năm 2019                        
            

   

 
  

                  Kính gửi: 

                                             - Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

                                             - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Thông báo số 487/TB-UBND  ngày 15/3/2019 của UBND thành 

phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố 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 thành phố hướng dẫn tuyên truyền lưu động 

bằng xe về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố:  

- Thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe 06 buổi về Tổng điều tra dân số 

và nhà ở năm 2019 tại các tuyến đường trung tâm thành phố, bắt đầu từ 08 giờ đến 

16 giờ ngày 28/3-29/3 và ngày 01/4/2019.  

 - Nội dung tuyên truyền do Chi cục Thống kê thành phố cung cấp và Phòng 

Văn hóa và Thông tin biên soạn. 

2. UBND các xã, phường 

a) UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở 

khẩn trương truy cập trang thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin tại 

địa chỉ http://pvhttnt.vn Mục Đài Truyền thanh để tải file tuyên truyền về Tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổ chức tuyên truyền liên tục trong ngày 

28/3/2019 đến ngày 15/4/2019, để vận động nhân dân tích cực ủng hộ Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019. 

b) Công chức Văn hóa - Xã hội tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe trên 

địa bàn Khu dân cư 06 buổi, bắt đầu từ ngày 28/3/2019 đến ngày 01/4/2019.  

Đề nghị truy cập trang thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin tại 

địa chỉ http://pvhttnt.vn Mục Đài Truyền thanh để tải file tuyên truyền về Tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

 

V/v hướng dẫn tuyên truyền lưu động  

bằng xe về Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019   
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Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo thực hiện theo nội dung 

Văn bản này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên (VBĐT) (t/h); 

- Chi cục Thống kê thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Lưu: VT, Vy.                                                                    
 

                                                                                  

                                                                                    Đinh Văn Cường 
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