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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ 

ngày 01 tháng 4 năm 2019.  

Để tuyên truyền, phổ biến cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

đến tận từng người dân, giúp người dân hiểu rõ hơn các nội dung, mục đích, yêu 

cầu của cuộc tổng điều tra, phòng Văn hóa - Thông tin huyện đề nghị Ủy ban 

nhân dân các xã chỉ đạo cán bộ phụ trách đài thuyền thanh cơ sở thực hiện một 

số nội dung sau: 

- Phát nội dung tuyên truyền “Hỏi - Đáp về Tổng điều tra dân số và nhà 

ở năm 2019” 02 lượt/01 ngày, bắt đầu từ ngày 07/12/2018 đến hết ngày 

20/12/2018; sau khoảng thời gian trên chủ động bố trí thời gian phù hợp để phát 

nội dung này trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở xã (có file tuyên truyền kèm 

theo). 

(Đối với các xã chưa có hệ thống đài truyền thanh kết nối về tận thôn đề 

nghị UBND các xã chỉ đạo các thôn phát nội dung tuyên truyền trên hệ thống 

loa truyền thanh của thôn 02 lượt/01 ngày bắt đầu từ ngày 07/12/2018 đến hết 

ngày 20/12/2018; sau khoảng thời gian trên chủ động bố trí thời gian phù hợp 

để phát). 

 - Cập nhật nhật ký tuyên truyền đầy đủ lên phần mềm Quản lý trạm 

truyền thanh cơ sở. 
 

Trong khoảng thời gian từ ngày 07/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018 sẽ 

có các đoàn kiểm tra của huyện kiểm công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số 

và nhà ở năm 2019 tại các địa phương. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã 

quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu:VHTT. 

- Gửi văn bản điện tử./. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Lộc Hằng 
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