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Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Các trường trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc 

Sở GD&ĐT; 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT. 

Căn cứ Kế hoạch số 214/KH-BCĐ ngày 27/12/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân 

số và nhà ở năm 2019 về tổng điều tra dân số và nhà ở, thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 tỉnh 

Đồng Nai; thực hiện Thông báo số 14227/TB-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp về triển khai thực hiện Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị như sau: 

Thủ trưởng các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, đơn vị 

trực thuộc Sở GD&ĐT, các phòng thuộc Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động do cơ quan, đơn vị quản lý hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; hưởng ứng tự 

cung cấp thông tin thông qua điều tra trực tuyến trên Internet nhằm góp phần làm giảm 

gánh nặng ngân sách thực hiện Tổng điều tra. 

Việc cá nhân tự cung cấp thông tin thông qua điều tra trực tuyến trên Internet thực 

hiện theo hướng dẫn của điều tra viên ở địa phương. Trong đó, các hộ đã đăng ký tự cung 

cấp thông tin về dân số và nhà ở sẽ được Ban Chỉ đạo Trung ương thông báo qua hình 

thức nhắn tin hoặc gửi thư điện tử (để thông báo tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập). 

Các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thực hiện tự cung cấp thông tin 

trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019. 

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời triển khai nội dung nêu trên nhằm 

đảm bảo thực hiện tốt việc cung cấp thông tin điều tra dân số và nhà ở trực tuyến trên 

Internet trước khi địa phương ra quân đồng loạt điều tra vào thời điểm ngày 01/4/2019. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Ông Nguyễn Thanh Tuấn, chuyên viên Văn 

phòng Sở qua số điện thoại 0914181080) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và 

nhà ở cấp tỉnh (Cục Thống kê tỉnh); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 
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