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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền lưu động bằng xe Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019 

 

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 xây dựng Kế hoạch ra quân tuyên 

truyền lưu động bằng xe Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành 

phố như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng 

điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra. 

2. Nâng cao và thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về 

tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra năm 2019. 

3. Nâng cao ý thức của người dân để tích cực ủng hộ Tổng điều tra năm 

2019. 

4. Nội dung, hình thức, thời gian tuyên truyền phải đảm bảo an toàn, hiệu 

quả và thiết thực. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra. 

2. Hỏi – đáp về Tổng điều tra 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG XE TUYÊN TRUYỀN  

a) Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30, ngày 01/4/2019  ( Buổi sáng) 

b) Địa điểm tập trung: Tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố số 08 

Tô Hiến Thành. 

c) Số lượng: 28 xe bao gồm tất cả xe tuyên truyền lưu động của 27 xã, 

phường và xe tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố. 
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IV. TRANG TRÍ, CHỦNG LOẠI XE TUYÊN TRUYỀN 

- Chủng loại xe cổ động: xe Đa-su. 

- Trang trí: gọn, đẹp, mới và trang nghiêm. 

Cụ thể: + Tên đơn vị: dán ở kính bên trái xe; 

    +  Khẩu hiệu: pa nô nền xanh, chữ trắng (treo đúng kích thước thùng 

xe), cờ phướn trang trí. 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các xã, phường trang trí 

khẩu hiệu  hai bên hông xe như sau: 

1. Toàn dân tích cực tham gia tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

2. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của 

mỗi người dân 

VI. NỘI DUNG PHÁT THANH TUYÊN TRUYỀN 

Truy cập vào địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-

thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve của Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố để tải file tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Công an thành phố hỗ trợ 02 xe mô tô Cảnh sát giao thông dẫn đường 

cho ngày 01/4/2019.  

2. Trung tâm Văn hóa – thể thao thành phố chịu trách nhiệm cùng với Phòng Văn 

hóa và Thông tin dẫn đoàn xe tuyên truyền trong ngày 01/4/2019. 

3. UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội phụ trách xe 

tuyên truyền của xã, phường mình tham gia tuyên truyền chung với thành phố và 

sau đó về tổ chức tuyên truyền tại địa phương mình. Xe tuyên truyền lưu động của 

các xã, phường phải gắn loa tuyên truyền. 

4. Phụ trách Đoàn xe tuyên truyền các ngày 01/4/2019 do Trung tâm Văn hóa – 

thể thao thành phố làm Trưởng đoàn, bà Đỗ Thanh Hà Vy, nhân viên Phòng Văn hóa và 

Thông tin làm Phó đoàn, công chức Văn hóa - Xã hội làm thành viên. 

5. Giao trách nhiệm cho công chức Văn hóa- Xã hội điều hành tài xế chấp 

hành nghiêm quy định của Trưởng đoàn trong thời gian tham gia tuyên truyền lưu 

động bằng xe. Không để lái xe tự ý tách khỏi đội hình tuyên truyền khi chưa có ý 

kiến của Trưởng đoàn. 
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Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền lưu động bằng xe Tổng điều tra dân số 

và nhà ở năm 2019. Đề nghị Trung tâm Văn hóa  - Thể thao thành phố và UBND 

các xã, phường phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND.TP (VBĐT)(b/c); 

- Công an thành phố (hỗ trợ); 

- Phòng Quản lý đô thị ( VBĐT) ( hỗ trợ); 

- Chi Cục Thống kê (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng, các Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử ( Vy). 

- Lưu: VT, Vy, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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