
 

 

 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:    /SNN-KHTCTTNN 
V/v khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu 

thống kê về một số cây trồng, vật nuôi 

đợt 2 năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày    tháng   năm 2022 

 

   Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

 Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp 

với Cục Thống kê tỉnh thành lập Đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, 

thành phố nhằm khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về cây trồng (diện 

tích, năng suất, sản lượng), vật nuôi (số lượng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng), 

thủy sản (diện tích, sản lượng),...trên địa bàn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 

sản xuất, đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng kế hoạch sản xuất, tính toán 

các chỉ tiêu tổng hợp của ngành, của tỉnh. Thời gian làm việc với các địa phương  

dự kiến như Lịch làm việc chi tiết kèm theo.  

 Để Đoàn làm việc đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh 

tế), Chi cục Thống kê và các phòng chuyên môn liên quan lựa chọn địa điểm, 

phối hợp làm việc với Đoàn (việc lựa chọn địa điểm dự kiến được khảo sát, đánh 

giá phải đảm bảo tính đại diện cho địa phương). 

 Xin chân thành cảm ơn! 

Ghi chú: Nếu các địa phương có thay đổi về thời gian, xin vui lòng liên hệ 

đồng chí Phạm Sỹ Hiệp, Thư ký Đoàn, ĐT: 0983993226. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- GĐ Sở, PGĐ Tráng; 

- Phòng NN-PTNT (Kinh tế), Chi cục Thống kê các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng KH-TC-TTNN;              

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tráng 
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LỊCH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MỘT SỐ CÂY 

TRỒNG, VẬT NUÔI ĐỢT 2 NĂM 2022 

(Gửi kèm Công văn số     /SNN-KHTC ngày     /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

Stt Thời gian Địa phương Cây trồng, vật nuôi 

khảo sát 

1 Ngày 26/9/2022 Tiên Lữ Lúa, một số mô hình 

chuyển đổi hiệu quả 

2 Ngày 27/9/2022 Ân Thi Lúa, cam, một số mô 

hình chuyển đổi hiệu 

quả 

3 Ngày 28/9/2022 Kim Động Lúa, một số mô hình 

sản xuất hiệu quả 

4 Ngày 29/9/2021 Phù Cừ Lúa, thủy sản, cam, 

một số mô hình sản 

xuất hiệu quả 

5 Ngày 30/9/2022 Tp Hưng Yên Lúa, cam, một số mô 

hình chuyển đổi hiệu 

quả 

6 Ngày 03/10/2022 Yên Mỹ Lúa, cam, một số mô 

hình chuyển đổi hiệu 

quả 

7 Ngày 04/10/2022 Thị xã Mỹ Hào Lúa, thủy sản, một số 

mô hình chuyển đổi 

hiệu quả 

8 Ngày 05/10/2022 Văn Lâm Cây dược liệu, gia 

cầm, một số mô hình 

chuyển đổi hiệu quả 

9 Ngày 06/10/2022 Văn Giang Hoa, cây cảnh, một số 

mô hình sản xuất hiệu 

quả 

10 Ngày 07/10/2022 Khoái Châu Lúa, cam, một số mô 

hình chuyển đổi hiệu 

quả 

Ghi chú: Thời gian làm việc buổi sáng từ 7h30, buổi chiều từ 14h00 
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