
 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 252/CTK-DSVX Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2019 
V/v  cung cấp số liệu dân số  

cấp quận, huyện, phường, xã  

Tổng điều tra dân số năm 2019 

 

 

Kính gửi:   

- UBND các quận, huyện,  

- Chi cục Thống kê các quận, huyện, 

- UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. 

 

Th c hiện  hư ng án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành 

k m th   Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng ban 

Ban Chỉ đạ  Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ư ng, Bá  cá  kết qu  s  b  

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã đư c c ng bố và  ngày 11/7/2019.  

Đ  phục vụ kịp thời c ng tác sắp xếp các đ n vị hành chính cấp quận, 

huyện, cấp phường, xã giai đ ạn 2019 - 2021, sử dụng ch  c ng tác qu n lý và 

điều hành tại địa phư ng, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng th ng bá  tới  UBND 

các quận, huyện; Chi cục Thống kê các quận, huyện; UBND các phường, xã trên 

địa bàn thành phố các bi u số liệu: 

(1) Dân số th   bá  cá  kết qu  s  b  của Tổng điều tra năm 2019 đến cấp 

quận, huyện, phường, xã. B ng số liệu đư c đăng t i trên Trang W b điều hành tác 

nghiệp của Tổng điều tra. 

(2) Số h  dân cư chia th   địa bàn điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở 

năm 2019. B ng số liệu đư c đăng t i trên Trang W b điều hành tác nghiệp của 

Tổng điều tra. 

Trong quá trình sử dụng số liệu, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị liên lạc 

với phòng Thống kê Dân số - Văn xã Cục Thống kê thành phố th   số điện th ại: 

0236- 3820272 h ặc qua địa chỉ thư điện tử: dansodna@gso.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                
- UBND TP (b/c); 

- UBND các quận, huyện; 

- Chi cục Thống kê các quận, huyện; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, DSVX. 

 

CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Trần Văn Vũ 
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