
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VŨ QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

       Số:        /UBND 
 V/v điều tra diện tích gieo trồng  

    cây hàng năm vụ hè thu 2022   

 

 

 

 Vũ Quang, ngày       tháng 7 năm 2022 

                          Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

 Căn cứ phương án điều tra nông nghiệp và thủy sản ban hành theo 

Quyết định số: 1501/QĐ-TCTK ngày 18/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng 

cục Thống kê. Ủy ban nhân dân huyện giao Chi cục Thống kê chủ trì phối 

hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm UDKHKT&BVCTVN tổ 

chức, triển khai điều tra diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ hè thu trên địa 

bàn huyện cụ thể như sau: 

 1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thống kê xã, thị trấn căn cứ 

theo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đã được ban hành triển khai cho thôn 

trưởng tổ chức điều tra trực tiếp diện tích thực tế có gieo trồng cây hàng năm 

vụ hè thu năm 2022 của từng loại cây trên tất cả các thành phần kinh tế có 

trên địa bàn từ các hộ gia đình, tổng hợp theo thôn, xã, thị trấn.  

2. Phương pháp điều tra: (Có hướng dẫn nghiệp vụ gửi kèm theo). 

3. Tài liệu nghiệm thu gồm: Khu vực nông thôn sử dụng phiếu số 

1/DTHN_THON (mỗi thôn 1 bộ); Khu vực Thị trấn sử dụng phiếu số 

2/DTHN_PTT; Biểu báo cáo tổng hợp số liệu chia ra các thôn; Báo cáo tình 

hình gieo trồng, phải có so sánh cùng kỳ vụ hè thu 2021, nêu rõ nguyên nhân 

tăng, giảm diện tích. 

4. Thời gian thực hiện: Tâp huấn điều tra trước ngày 07/07/2022; Thời 

gian điều tra và giám sát từ ngày 08 - 13/07/2022; Nghiệm thu từ ngày 14-

15/7/2022; Kiểm tra, phúc tra từ 18-20/7/2022. 

Để hoàn thành tốt cuộc điều tra, phản ánh trung thực tình hình phát triển 

cây hàng năm tại địa phương. UBND huyện yêu cầu Chi cục Thống kê và các 

đơn vị liên quan,UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra đảm bảo chất lượng 

và báo cáo đúng thời gian qui định về UBND huyện và Cục Thống kê Hà 

Tĩnh.  

                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thống kê;                                    

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;       

- Phòng NN &PTNT; 

- Trung tâm UDKH; Chi cục TK; 

- Lưu VT, UBND. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Thanh Sơn 
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