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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm
0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 02/KHBCĐ ngày 19/9/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kon Tum;
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc Tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt
là Tổng điều tra) giúp các cấp, ngành, nhân 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.
- Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa,
có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù
hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian, đạt hiệu quả, thiết thực.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Thời gian;
- Giai đoạn 1:
Trong tháng 9, 10, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân,
lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh các văn bản: Chỉ thị số
44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị
Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019; Quyết
định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ
chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch số 05-KH-BCĐTW ngày
04 tháng 9 năm 2018 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm
2019; Quyết định số 02/QĐ-BCĐTW ngày 15/08/2018 của Ban chỉ đạo Tổng
điều tra Trung ương về việc tiến hành Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số
và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/08/2018 của Ban
chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019,...
- Giai đoạn 2:

Tiếp tục đưa tin, bài tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về cuộc
Tổng điều tra.
+ Đợt 1: từ tháng 11 đến tháng 12/2018
+ Đợt 2: từ tháng 3 đến tháng 4/2019
2. Nội dung cơ bản
- Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra;
- Nội dung Tổng điều tra;
- Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra của Trung ương, Tỉnh;
- Trách nhiệm của các cấp, ngành và lực lượng tham gia Tổng điều tra;
- Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra;
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê trong công tác hướng dẫn, triển khai
tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt
trong quá trình điều tra.
- Tại các cuộc họp giao ban báo chí, sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc,
hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác
tuyên truyền thường xuyên, đạt hiệu quả, góp phần vào thành công cuộc Tổng
điều tra.
- Đặt logo, đưa tin, bài về cuộc Tổng điều tra lên trang Thông tin điện tử của
Sở và trên Đặc san Thông tin và Truyền thông Kon Tum.
2. Các cơ quan báo chí địa phương
- Sử dụng đĩa CD Hỏi - Đáp về Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương
làm tài liệu thực hiện công tác tuyên truyền. Thực hiện các bài phỏng vấn, tài
liệu hỏi đáp và kế hoạch điều tra dân số và nhà ở trên hệ thống các Đài phát
thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn, làng, bản, khu phố.
- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chia thành từng giai đoạn cụ
thể; thông tin mục đích ý nghĩa, nội dung, kế hoạch tiến hành, nghĩa vụ của các
tổ chức và của công dân trong cuộc Tổng điều tra.
- Phối hợp với Cục Thống kê, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên
đề, tăng cường tin, bài tuyên truyền về Tổng điều tra; phản ánh công tác chuẩn
bị và tiến độ thực hiện cuộc Tổng điều tra của địa phương.
3. Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; Trang thông tin điện tử tổng
hợp; Trang thông tin điện tử sở, ban, ngành, đoàn thể
Căn cứ nội dung tuyên truyền tại kế hoạch này để xây dựng chuyên trang,
chuyên mục, đăng tải tin, bài, hình ảnh phản ánh quá trình Tổng điều tra cho phù
hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Phòng Văn hóa – Thông tin
Thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: các
chương trình văn hóa – văn nghệ thông tin lưu động; in, phát hành băng rôn, panô, áp phích, phù hợp với nội dung cuộc Tổng điều tra ở các làng, bản, hộ gia
đình để động viên mọi người tích cực hưởng ứng và tự giác thực hiện tốt cuộc
Tổng điều tra
5. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố; Hệ thống
truyền thanh cấp xã
- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố: phối hợp với
Phòng Văn hoá - Thông tin để thực hiện các chương trình, thông tin liên tục,
thường xuyên, kịp thời về tình hình Tổng điều tra chỉ đạo. Chủ động tiếp âm,
phát sóng đầy đủ các chương trình về cuộc Tổng điều tra.
- Hệ thống truyền thanh cấp xã: tiếp âm đầy đủ chương trình của Đài phát
thanh cấp trên tới các thôn, khu dân cư tại địa phương, thông tin để nhân dân
hiểu rõ chủ trương, mục đích của cuộc Tổng điều tra.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm
2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị đơn vị,
địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c);
- BCĐ Tổng điều tỉnh (b/c);
- Cục Thống kê tỉnh (t/h);
- Báo Kon Tum (t/h);
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (t/h);
- Tạp chí Văn nghệ (t/h);
- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh (t/h);
- Trang TTĐT các sở, ban, ngành, đoàn thể (t/h);
- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố (t/h);
- Đài Truyền thanh – TH các huyện, thành phố (t/h);
- Lưu: VT, TTBCXB; CNTT; BCVT.
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