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Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 14/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 28/02/2019 của 
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về tuyển chọn điều tra 
viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 
Dân số và Nhà ở tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 
Tổng điều tra Dân số và Nhà ở tỉnh, cơ quan có liên quan triển khai công tác 
tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và 
nhà ở năm 2019 theo đúng yêu cầu tại Công văn trên; chủ động thực hiện các 
nhiệm vụ đã được giao trên Trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng 
điều tra dân số và nhà ở năm 2019; đôn đốc, kiểm tra tất cả điều tra viên cập nhập 
phiên bản mới nhất của chương trình CAPI trước khi đến địa bàn để thực hiện rà 
soát bảng kê và trước khi đi điều tra thu thập thông tin. 

(Công văn số 14/BCĐTW-VPBCĐTW được photo gửi kèm theo). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
Cục Thống kê, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thanh viên BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (PT). 
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