
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
–––––––––––––––––– 

Số:   658   /SGDĐT-VP 

V/v triển khai văn bản số 2284/UBND-

KGVX ngày 05/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về thực hiện 

Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 28/01/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh 

đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày 12   tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi:   

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường trung học phổ thông và đơn vị trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Căn cứ văn bản số 2284/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 28/01/2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (kèm theo văn 

bản này), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Thủ trưởng các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông và 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung 

41-CT/TU ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đội ngũ, công chức, viên 

chức, học sinh về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc Tổng điều tra dân số và nhà 

ở thời điểm 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. 

 Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong cơ quan, đơn vị, trên trang thông 

tin điện tử để công chức, viên chức, học sinh hiểu biết và hợp tác cung cấp thông tin 

chính xác. 

 2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ chỉ 

đạo, đôn đốc phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở hoàn thành tốt 

công tác Tổng điều tra theo sự phân công của Ban Chỉ đạo các cấp. 

 3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai Chỉ thị số 41-CT/TU 

ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn phụ 

trách, chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp thực hiện tốt việc Tổng điều tra. 

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các 

nội dung chỉ đạo nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

             GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

         Huỳnh Lệ Giang  
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