
 

 

 

 

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

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại các Quyết định số 2999/QĐ-

UBND ngày 21/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022; số 

2426/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 về việc hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông 

nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-SNN ngày 22 

tháng 4 năm 2022 về kế hoạch khảo sát, đánh giá chuyên đề nông nghiệp và 

PTNT năm 2022; theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Cục Thống kê 

tỉnh thực hiện cuộc điều điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 

ngành nghề nông thôn năm 2022, như sau: 

1. Phạm vi, đối tượng:  Khoảng 1.000-1.500 Tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt 

động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, cụ 

thể như sau: 

- Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản. 

- Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 

- Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn. 

- Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 

đan lát, cơ khí nhỏ. 

- Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh. 

- Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cư dân nông thôn. 

2. Thời gian tiến hành điều tra, khảo sát: Từ 15/11-30/11/2022 

Để cuộc điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành 

nghề nông thôn năm 2022 đạt chất lượng, tiến độ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ 

đạo các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, tạo 

điều kiện cho các điều tra viên đi thu thập thông tin cuộc điều tra, khảo sát, đánh giá 

liên ngành của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

quan tâm, phối hợp, chỉ đạo. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thống kê tỉnh (để phối hợp); 

- GĐ Sở (để b/c); 

- PGĐ phụ trách sản xuất; 

- Phòng KH-TC-TTNN (để tổng hợp);    

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tráng 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:      /SNN-KHTCTTNN 
V/v phối hợp thực hiện điều tra, khảo 

sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh 

doanh ngành nghề nông thôn năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hưng Yên, ngày    tháng   năm 2022 
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