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DcIp-Trdo-Hnh phüc 

Xuán Trir&ng, ngày c22 thang-7 nám 2020 

KInh gi'ri: 
- Các ca quail, dan vj có lien quan; 
- Uy ban nhân dan các xa, thj trân. 

Thirc hin K hoach  s 288/KH-CTK ngày 12/5/2020 cña Cic thng kê 
tinh Narn Djnh v vic diu tra nông thôn, nong nghip giüa k' näm 2020, UBND 
huyn Xuân TruOiig t chCrc triên khai cuc diêu tra nông thôn, nông nghip giUa 
kS' näm 2020 trên dja bàn huyn ti'r ngày 25/6 - 20/7/2020. 

D cuôc diu tra dat duGc mic dich, yêu câu dê ra, UBND huyn yêu cAu các 
Ca quan dan vj lien quan, UBND các xã, thj trân thirc hin tot mt so nhim vi sau: 

1. Dy minh cong tác tuyên truyn v ni dung, miic dIch, nghia cüa 
cuc diu tra bang nhiu hInh thirc nhu: tuyên truyên trên song phát thanh cüa 
huyên va Dài truyn thanh các xã, thj trn; tuyên truyên thông qua các hi ngh, 
hi thão... nhm nâng cao nhn thirc cüa nhân dan, tir do tir giác, tIch circ tham gia 
dé cuc diu tra din ra dam bão hiu qua, dung kê hoich. 

2. UBND các xä, thi trn phM hçip vâi Chi ciic Thng kê huyn chçn cfr 
lrc luçing diêu tra viên tham gia thrc hin cuc diu tra (trên phân mém may tInh 
bang, Smartphone) i các thôn, xóm, to dan phô di.rçc ch9n mu trong toàn huyn 
dé thu thp các so 1iu v nông thôn, nông nghip. 

3. Chi ciic Thng kê huyn t chirc tp hun, cung cp các loi biu mu 
cho can bô diêu tra; don dôc, giám sat vic thirc hin diêu tra trên dja bàn. Tng 
hçip so 1iu diêu tra báo cáo UBND huyn, Ciic thông kê tinh theo quy djnh. 

Yêu câu Thu tri.x&ng các ca quan, dan vj có lien quan; UBND các xâ, thj 
trân; thirc hin nghiêm tüc ni dung Cong van nay. Trong qua trInh thirc hin nêu 
có khó khãn, vufing mac báo cáo ye UBND huyn (qua Chi ciic Thng kê huyn 
tOng hcip) dê chi do./. 

Noi n/ian: 
- Thirông trc HU, HDND, UBND huyn; 
- Nhr trén; 
- Cong TTDT huyn; 
- Liru: VT. 
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