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UBND HUYỆN VĂN LÃNG 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 

Số: 04/KH-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày 16 tháng 10 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Quyết định số 

01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 

Trung ương ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 10/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra dân số và nhà ở tỉnh về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện 

xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019 (sau đây viết gọn là Tổng điều tra) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

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. Giúp các lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, trách 

nhiệm của mình trong Tổng điều tra, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

3. Để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp 

thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần 

thực hiện thành công Tổng điều tra. Đồng thời, người dân cũng có quyền khiếu 

nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá 

nhân trong cuộc Tổng điều tra (nếu có). 

4. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; 

huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra. 

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính kế 

thừa, có trọng tâm, trọng điểm. Thời điểm tuyên truyền cần tập trung vào thời 

gian trước và trong thời điểm tiến hành điều tra đã được quy định trong 

Phương án Tổng điều tra. 
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- Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng 

đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

2. Thời gian thực hiện tuyên truyền 

Tuyên truyền Tổng điều tra trên phạm vi toàn huyện: 

- Đợt 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018; 

- Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019. 

3. Lực lượng tuyên truyền 

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và cấp xã huy động sự tham gia tích 

cực của toàn bộ hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. 

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung chủ yếu 

- Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; 

- Nội dung Tổng điều tra; 

- Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; 

- Trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia Tổng điều tra; 

- Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra. 

2. Mẫu logo, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích 

- Mẫu logo 

 

 

- Mẫu khẩu hiệu:  

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. 

- Mẫu băng rôn: 

+ Toàn dân tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

+ Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm của mọi người dân. 

- Mẫu áp phích: 
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+ Dân số là gốc rễ của xã hội. 

+ Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước. 

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

người dân. 

- Mẫu thẻ điều tra viên, tổ trưởng: 

(Giám sát viên sẽ sử dụng thẻ công chức, viên chức) 

 

 

  LẠNG SƠN 
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IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình địa phương 

Đưa tin, phóng sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình huyện. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Đợt 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018; 

+ Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019. 

2. Cung cấp đĩa CD (hoặc file dữ liệu) Hỏi - Đáp về Tổng điều tra trên 

hệ thống truyền thanh của huyện, của xã 

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

cấp xã. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018. 

+ Giai đoạn 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019. 

3. Tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử của UBND huyện 

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Đợt 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018; 

+ Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019. 

4. Treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng 

(trụ sở các cơ quan nhà nước, Ban Chỉ đạo các cấp, điểm bưu điện văn hóa 

xã, các trục đường, tuyến phố chính,...) 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thống kê huyện ủy thác thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo xã, Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện. 

  LẠNG SƠN 
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- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019. 

5. Thẻ điều tra viên, tổ trưởng 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thống kê huyện thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/3/2019. 

6. Tuyên truyền bằng xe lưu động 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thống kê huyện ủy thác thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019. 

7. Tuyên truyền khác 

 Tuyên truyền qua các buổi họp giao ban của lãnh đạo địa phương, của các 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức họp dân tại thôn, khu phố. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện 

- Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra, phổ biến, hướng 

dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã và ngành liên quan tổ chức thực hiện; 

- Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với 

Chi cục Thống kê huyện thực hiện các hoạt động tuyên truyền Tổng điều tra trên 

địa bàn huyện theo các yêu cầu tuyên truyền của Tổng điều tra; 

- Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện thực hiện hướng dẫn, cung cấp logo, 

áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, đĩa CD Hỏi-đáp về Tổng điều tra, thẻ điều tra 

viên và tổ tưởng cho Ban chỉ đạo cấp xã và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; 

- Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền này. 

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã  

- Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo huyện, xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra tại đơn vị mình; 

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền của đơn vị được ủy thác 

thực hiện tại địa phương. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền từ nguồn kinh phí Tổng điều tra 

dân số và nhà ở năm 2019; khi có dự toán, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng 
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điều tra tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện sẽ 

hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã, ngành liên quan làm thủ tục thanh toán kinh phí 

cho hoạt động tuyên truyền theo khối lượng công việc đã thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                                                            
- Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê); 

- UBND huyện;                                     (thay b/c) 

- Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Các thành viên Văn phòng BCĐ huyện; 

- Lưu VP BCĐ. 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỐNG KÊ 

Nguyễn Trung Dũng 

 

 

 


