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Cẩm Lệ, ngày      tháng 12 năm 2018 

      

     THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị triển khai công tác quản lý  

Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 

 

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra quận đã tổ chức Hội 

nghị triển khai công tác quản lý Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Đồng chí Phạm Nam Sơn - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra quận - PCT 

UBND quận, Chủ trì Hội nghị kết luận như sau: Thành viên Ban Chỉ đạo quận, Tổ 

giúp việc, Ban Chỉ đạo các phường căn cứ vào Kế hoạch số 1098/KH-BCĐ ngày 22 

tháng 11 năm 2018 của Ban Chỉ đạo quận để thực hiện. 

 1. Về kinh phí: Nếu phát sinh chi phí thì Ban Chỉ đạo các phường tiến hành đưa 

vào dự toán kinh phí năm 2019; giao cho Chi cục Thống kê quận rà soát và đề xuất 

kinh phí hỗ trợ để thực hiện công tác Tổng Điều tra. 

   2. Về công tác tuyên truyền: Chi cục Thống kê quận phối hợp với Đài truyền 

thanh quận để tuyên truyền; phân công người xuống địa bàn để làm việc về tuyên 

truyền Tổng điều tra, thay đổi cách để tuyên truyền sinh động hơn; dự thảo nội dung 

tuyên truyền Tổng Điều tra dân số về thời gian, số lần tuyên truyền. 

 3. Lập đường dây nóng điện thoại về công tác Tổng Điều tra để người dân biết 

và liên hệ. 

   4. Các phường rà soát lại các công việc còn lại trong năm 2018 để sắp xếp lại 

thời gian, phân công người đảm nhiệm công việc để tham gia giám sát, đảm bảo đúng 

thời gian, đúng số lượng để cuộc Tổng Điều tra hoàn thành đạt chất lượng. 

 5. Phối hợp với phòng giáo dục để biên soạn lại nội dung tuyên truyền về Tổng 

Điều tra trong các trường học trên địa bàn quận; 

 6. Các phường nên rà soát kỹ lại các cơ sở đặc thù có bỏ sót không. 

 7. Công việc lập bảng kê hộ phải đúng người, đúng đối tượng, có sản phẩm và 

có chất lượng. 
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            8. Nếu có công việc cụ thể thì Văn phòng Ban Chỉ đạo trao đổi với Công an 

quận để hỗ trợ. 

 9. Đưa nội dung Tổng điều tra vào đánh giá, chấm điểm thi đua của các 

phường. 

 10. Tổ chức họp rút kinh nghiệm về Tổng Điều tra vào tháng 5 năm 2019. 

 Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra quận đề nghị Thành viên Ban Chỉ đạo quận, Tổ 

giúp việc, Ban Chỉ đạo các phường triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ quận; 

- Thành viên BCĐ quận; 

- BCĐ các phường; 
- Lưu: VT, CCTK. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Phạm Nam Sơn  
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