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L�I NÓI ��U 
 

Ngày 31 tháng 7 n�m 2015, Th� t��ng Chính ph� �ã ban hành 
Quy�t ��nh s	 1225/Q
-TTg v� vi�c t ch�c Tng �i�u tra nông thôn, 
nông nghi�p và thu� s�n n�m 2016. 
ây là cu�c Tng �i�u tra có ph�m 
vi tr�i r�ng trên c� n��c, �	i t��ng và ��n v� �i�u tra r�t l�n, n�i dung 
�i�u tra ph�c t�p, th�i gian �i�u tra kéo dài ngày, �ông ��o các l�c l��ng 
�i�u tra viên, t tr��ng, giám sát viên và Ban ch� ��o các c�p tham gia.  


� t ch�c t	t cu�c Tng �i�u tra, m�t trong nh�ng nhi�m v� quan 
tr�ng c�a Ban Ch� ��o Tng �i�u tra các c�p là ph�i làm t	t công tác 
tuyên truy�n nh�m giúp các c�p, các ngành và các t�ng l�p nhân dân 
nh n th�c ���c m�c �ích, ý ngh!a c�a cu�c Tng �i�u tra, t" �ó huy 
��ng các ngu#n l�c h$ tr� cho cu�c Tng �i�u tra và ��ng viên, khuy�n 
khích các �	i t��ng �i�u tra th�c hi�n t	t ngh!a v� cung c�p ��y ��, 
chính xác thông tin theo qui ��nh. Ho�t ��ng tuyên truy�n sâu r�ng trong 
toàn xã h�i v� cu�c Tng �i�u tra có ý ngh!a và v� trí quan tr�ng, góp 
ph�n vào thành công c�a cu�c Tng �i�u tra trên ph�m vi c� n��c nói 
chung và t�i t"ng ��a ph��ng nói riêng. 


� giúp Ban Ch� ��o Tng �i�u tra các c�p � ��a ph��ng làm t	t công 
tác tuyên truy�n trong cu�c Tng �i�u tra này, Ban Ch� ��o Tng �i�u tra 
Trung ��ng biên so�n cu	n ��� tay h��ng d�n công tác tuyên truy	n 
trong T�ng 
i	u tra nông thôn, nông nghi�p và thu� sn n��� ���	
  
v�i n�i dung nh� sau: 

- Quy�t ��nh s	 1225/Q
-TTg ngày 31 tháng 7 n�m 2015 c�a Th� t��ng 
Chính ph� v� t ch�c Tng �i�u tra nông thôn, nông nghi�p và thu� s�n 
n�m 2016;  



� ��������	
���������������������������

- Quy�t ��nh s� 334/Q�-BKH�T ngày 22 tháng 3 n�m 2016 c�a 
B	 tr
�ng B	 K� ho�ch và �u t
, Tr
�ng Ban Ch� ��o T�ng �i�u tra 
nông thôn, nông nghi�p và thu� s�n Trung 
�ng v� vi�c ban hành 
Ph
�ng án T�ng �i�u tra nông thôn, nông nghi�p và thu� s�n n�m 2016; 

- M	t s� n	i dung ch� y�u trong Ph
�ng án T�ng �i�u tra nông 
thôn, nông nghi�p và thu� s�n n�m 2016; 

- K� ho�ch tuyên truy�n T�ng �i�u tra nông thôn, nông nghi�p và 
thu� s�n n�m 2016; 

- H�I - �ÁP v� T�ng �i�u tra nông thôn, nông nghi�p và thu� s�n 
n�m 2016. 

BAN CH� ��O T�NG �I�U TRA 
NÔNG THÔN, NÔNG NGHI�P  
VÀ THU� S	N TRUNG 
�NG 
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TH� T��NG CHÍNH PH� 

S�: 1225/Q�-TTg 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
�	c l
p - T� do - H�nh phúc 

 

Hà N�i, ngày 31 tháng 7 n�m 2015 

 
 

QUYT ��NH 
V� t� ch�c T�ng �i�u tra nông thôn, 
nông nghi�p và thu� s�n n�m 2016 ________________________ 

 
TH� T��NG CHÍNH PH� 

 

C�n c� Lu�t T� ch�c Chính ph� ngày 25 tháng 12 n�m 2001; 

C�n c� Lu�t Th�ng kê ngày 26 tháng 6 n�m 2003; 

C�n c� Quy	t 
�nh s� 803/Q�-TTg ngày 28 tháng 6 n�m 2012 c�a 
Th� t�ng Chính ph� v� vi�c ban hành Ch��ng trình 
i�u tra th�ng kê 
qu�c gia; 

Xét 
� ngh� c�a B� tr��ng B� K	 ho�ch và ��u t�,  

 

QUYT ��NH: 

�i�u 1. Ti	n hành T�ng 
i�u tra nông thôn, nông nghi�p và thu� 
s�n n�m 2016 (vi	t t�t là T�ng 
i�u tra) vào ngày 01 tháng 7 n�m 2016 
trên ph�m vi c� n�c nh�m thu th�p thông tin c� b�n v� nông nghi�p, 
nông dân và nông thôn ph�c v� vi�c 
ánh giá và xây d�ng k	 ho�ch, 
ho�ch 
�nh chính sách và chi	n l��c phát tri�n kinh t	 - xã h�i. 

�i�u 2. N�i dung 
i�u tra, bao g�m: 

1. Thông tin v� s�n xu�t nông nghi�p, lâm nghi�p, diêm nghi�p và 
thu� s�n: S� l��ng 
�n v� s�n xu�t; s� lao 
�ng và c� c�u lao 
�ng; quy 
mô s�n xu�t; tình hình th�c hi�n công nghi�p hoá, hi�n 
�i hoá và �ng 
d�ng ti	n b� khoa h�c k  thu�t trong s�n xu�t nông, lâm nghi�p và th�y 
s�n; n�ng l�c s�n xu�t; ti	p c�n thông tin c�a các 
�n v� s�n xu�t; 
ánh giá 
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k�t qu� tái c� c�u ngành nông nghi�p; phát tri�n kinh t� trang tr�i; tác 
	
ng c�a s�n xu�t nông nghi�p t�i môi tr�ng,... 

2. Thông tin v� nông thôn: Th�c tr�ng và s� chuy�n d�ch c� c�u kinh 
t� nông thôn; th�c tr�ng và nh�ng chuy�n bi�n v� k�t c�u h� t�ng kinh t� - 
xã h
i nông thôn; thông tin v� �nh h�ng c�a bi�n 	�i khí h�u và n�c 
bi�n dâng; v� sinh môi tr�ng nông thôn; thông tin ph�n ánh m
t s� n
i 
dung trong k�t qu� th�c hi�n Ch�ng trình m�c tiêu Qu�c gia v� xây 
d�ng nông thôn m�i.  

3. Thông tin v� c dân nông thôn: 	i�u ki�n s�ng c�a c dân nông 
thôn; tích lu� và kh� n�ng huy 	
ng v�n, tình hình vay v�n, kh� n�ng 
ti�p c�n tín d�ng c�a c dân nông thôn; 	ào t�o ngh� cho lao 	
ng nông 
thôn; vai trò ph� n� trong s�n xu�t nông, lâm nghi�p và th�y s�n. 

�i�u 3. Th�i gian th�c hi�n thu th�p s� li�u c�a cu
c T�ng 	i�u tra 
là 30 ngày, b�t 	�u t� ngày 01 tháng 7 n�m 2016 	�n ngày 30 tháng 7 
n�m 2016. S� li�u s� b
 công b� vào tháng 12 n�m 2016. K�t qu� chính 
th�c công b� vào quý III n�m 2017. 

�i�u 4. Trách nhi�m c�a các B
, ngành 

1. B
 K� ho�ch và ��u t (T�ng c�c Th�ng kê):  

a) Ch� trì xây d�ng và hoàn thi�n ph�ng án T�ng 	i�u tra. Trong 
quá trình xây d�ng ph�ng án T�ng 	i�u tra c�n t�n d�ng các s� li�u, ch� 
tiêu 	 c thu th�p qua các kênh báo cáo hi�n hành ho!c các cu
c 	i�u tra 
khác khi xây d�ng tiêu chí và t� ch�c 	i�u tra; 

b) Xây d�ng d� toán kinh phí T�ng 	i�u tra và t�ng h p trong d� 
toán ngân sách n�m 2016 c�a B
 K� ho�ch và ��u t g"i B
 Tài chính 
t�ng h p trình c�p có th#m quy�n theo quy 	�nh c�a Lu�t Ngân sách  
Nhà n�c. 

2. B
 Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn: Ph�i h p v�i B
 K� 
ho�ch và ��u t hoàn thi�n Ph�ng án T�ng 	i�u tra.  

3. B
 Tài chính: Th#m 	�nh d� toán kinh phí T�ng 	i�u tra trình 
c�p có th#m quy�n theo quy 	�nh c�a Lu�t Ngân sách Nhà n�c.  

4. B
 Thông tin và Truy�n thông, các c� quan thông tin 	�i chúng � 
Trung �ng và 	�a ph�ng: Ph�i h p v�i Ban Ch� 	�o T�ng 	i�u tra 
Trung �ng trong vi�c tuyên truy�n ph�c v� cu
c T�ng 	i�u tra.  
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5. �y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam và Trung ��ng 
H
i Nông dân Vi	t Nam: Ph�i h�p v�i Ban Ch ��o T�ng �i�u tra Trung 
��ng trong vi	c t� ch�c, ch ��o và giám sát cu
c T�ng �i�u tra.  

�i�u 5. Thành l�p Ban Ch ��o T�ng �i�u tra các c�p nh� sau: 

1. � Trung ��ng: Thành l�p Ban Ch ��o T�ng �i�u tra Trung ��ng 

a) Nhi	m v�: 

- ���c Th� t��ng Chính ph� �y quy�n phê duy	t Ph��ng án T�ng 
�i�u tra; 

- T� ch�c �i�u tra thí �i�m �� hoàn thi	n v� nghi	p v� và công tác 
t� ch�c ch ��o th�c hi	n cu
c T�ng �i�u tra; 

- T� ch�c ch ��o th�c hi	n cu
c T�ng �i�u tra theo �úng Ph��ng 
án, k� ho�ch và n
i dung T�ng �i�u tra. 

b) Thành ph�n: B
 tr��ng B
 K� ho�ch và ��u t� làm Tr��ng Ban; 
T�ng c�c tr��ng T�ng c�c Th�ng kê là Phó Tr��ng Ban th��ng tr�c; Th� 
tr��ng các B
: Nông nghi	p và Phát tri�n nông thôn, Thông tin và Truy�n 
thông; Phó Ch� t�ch �y ban Trung ��ng M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam, Phó 
ch� t�ch Trung ��ng H
i Nông dân Vi	t Nam và m
t Phó T�ng c�c 
tr��ng T�ng c�c Th�ng kê ph� trách l�nh v�c th�ng kê nông, lâm nghi	p 
và th�y s�n làm �y viên. 

c) Ban Ch ��o T�ng �i�u tra Trung ��ng s  d�ng con d�u c�a 
T�ng c�c Th�ng kê. 

2. � ��a ph��ng: Thành l�p Ban Ch ��o T�ng �i�u tra c�p tnh 
(tnh, thành ph� tr�c thu
c Trung ��ng), c�p huy	n (huy	n, qu�n, th� xã, 
thành ph� tr�c thu
c tnh) và c�p xã (xã, ph��ng, th� tr�n). 

a) Nhi	m v�: T� ch�c và ch ��o th�c hi	n cu
c T�ng �i�u tra t�i ��a 
ph��ng mình.  

b) Thành ph�n Ban Ch ��o T�ng �i�u tra c�p tnh, c�p huy	n g!m: 
Ch� t�ch (ho�c Phó Ch� t�ch) �y ban nhân dân làm Tr��ng ban; Th� 
tr��ng c� quan Th�ng kê cùng c�p làm Phó Ban th��ng tr�c; Th� 
tr��ng (ho�c Phó Th� tr��ng) các c� quan: Nông nghi	p và Phát tri�n 
nông thôn, K� ho�ch và ��u t�, Tài nguyên và Môi tr��ng, Thông tin 
và Truy�n thông, M�t tr�n T� qu�c Vi	t Nam, H
i Nông dân và m
t Phó 
Th� tr��ng c� quan Th�ng kê cùng c�p làm �y viên.  
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Ban Ch� ��o T�ng �i�u tra c�p huy�n tr	 lên �
�c thành l�p T� 
Th
ng tr�c giúp vi�c do c� quan Th�ng kê cùng c�p ch�u trách nhi�m t� 
ch�c th�c hi�n. 

- Thành ph�n Ban Ch� ��o T�ng �i�u tra c�p xã g�m Ch� t�ch (ho�c 
Phó Ch� t�ch) �y ban nhân dân làm Tr
	ng ban, Ch� t�ch (ho�c Phó 
Ch� t�ch) �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam, công ch�c V�n phòng - 
Th�ng kê, ��a chính - Nông nghi�p - Xây d�ng và Môi tr
ng, T
 pháp - 
H� t�ch, V�n hóa - Xã h�i làm u� viên, trong �ó công ch�c V�n phòng 
- Th�ng kê làm U� viên th
ng tr�c. 

- ��i v�i các qu�n, thành ph� tr�c thu�c t�nh, th� xã; các ph
ng và th� 
tr�n: Ch� thành l�p Ban Ch� ��o T�ng �i�u tra ��i v�i nh�ng ��n v� có t� l� 
h� tham gia ho�t ��ng s�n xu�t nông, lâm nghi�p, diêm nghi�p và thu� s�n 
chi�m trên 30% t�ng s� h� trên ��a bàn c�a t ng ��n v�. Các qu�n, thành 
ph� tr�c thu�c t�nh, ph
ng và th� tr�n không thành l�p Ban Ch� ��o, giao 
cho Ch� t�ch �y ban nhân dân qu�n, thành ph�, th� xã; ph
ng, th� tr�n tr�c 
ti�p ch� ��o; Chi C!c th�ng kê, công ch�c V�n phòng - Th�ng kê làm nhi�m 
v! th
ng tr�c.  

�i�u 6. Kinh phí th�c hi�n cu�c T�ng �i�u tra do ngân sách Trung 

�ng b�o ��m. C�n c� Ph
�ng án c�a cu�c T�ng �i�u tra, Ban Ch� ��o 
T�ng �i�u tra nông thôn, nông nghi�p và thu� s�n Trung 
�ng l�p d� 
toán, t� ch�c th�c hi�n và quy�t toán kinh phí T�ng �i�u tra theo �úng 
quy ��nh hi�n hành. 

�i�u 7. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k" t  ngày ký ban hành. 

Các B� tr
	ng, Th� tr
	ng c� quan ngang B�, Th� tr
	ng c� quan 
thu�c Chính ph�, Ch� t�ch �y ban nhân dân t�nh, thành ph� tr�c thu�c 
Trung 
�ng ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 
 
 TH� T��NG  

�ã ký 
 
 

Nguy�n T�n D	ng 
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nghi p và th y s n n m 2016; 
Xét  ngh  c a T ng c c tr ng T ng c c Th ng kê, Phó Tr ng 

ban Th ng tr c Ban Ch  o T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và 
th y s n Trung ng, 

QUY T NH: 

i u 1. Ban hành Ph ng án T ng i u tra nông thôn, nông 
nghi p và th y s n n m 2016.  

i u 2. Ban Ch  o T ng i u tra Trung ng, Ban Ch  o T ng 
i u tra t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng có trách nhi m t  

ch c th c hi n cu c T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và th y 
s n n m 2016 theo úng Ph ng án quy nh.  

i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k  t  ngày ký. 
i u 4. T ng c c tr ng T ng c c Th ng kê và Tr ng ban các Ban 

Ch  o có tên t i i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.  
 

   B  TR NG  
( ã ký) 

TR NG BAN BAN CH  O 
T NG I U TRA NÔNG THÔN,  
NÔNG NGHI P VÀ THU  S N 

TRUNG NG 
Bùi Quang Vinh 

và th y s n n m 2016; 
Xét  ngh  c a T ng c c tr ng T ng c c Th ng kê, Phó Tr ng 

ban Th ng tr c Ban Ch  o T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và 
th y s n Trung ng, 

 

QUY T NH: 

i u 1. Ban hành Ph ng án T ng i u tra nông thôn, nông nghi p 
và th y s n n m 2016.   

i u 2. Ban Ch  o T ng i u tra Trung ng, Ban Ch  o T ng 
i u tra t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng có trách nhi m t  ch c th c 

hi n cu c T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và th y s n n m 2016 
theo úng Ph ng án quy nh.  

i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k  t  ngày ký. 
i u 4. T ng c c tr ng T ng c c Th ng kê và Tr ng ban các Ban 

Ch  o có tên t i i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.  
 

    B  TR NG  
ã ký 
 

TR NG BAN BAN CH  O 
T NG I U TRA NÔNG THÔN,  
NÔNG NGHI P VÀ THU  S N  

TRUNG NG 
 

Bùi Quang Vinh 
 

 

B  K  HO CH VÀ U T  
 

S : 334/Q -BKH T 

C NG HÒA XÃ H I CH  NGH A VI T NAM 
c l p - T  do - H nh phúc 

 

Hà N i, ngày 22 tháng 3 n m 2016 

V  vi c ban hành Ph ng án T ng i u tra  
nông thôn, nông nghi p và th y s n n m 2016 

 
B  TR NG B  K  HO CH VÀ U T   

C n c  Lu t Th ng kê ngày 26 tháng 6 n m 2003; 
C n c  Quy t nh s  1225/Q -TTg ngày 31 tháng 7 n m 2015 c a 

Th  t ng Chính ph  v  t  ch c T ng i u tra nông thôn, nông nghi p 
và th y s n n m 2016; 

Xét  ngh  c a T ng c c tr ng T ng c c Th ng kê, Phó Tr ng 
ban Th ng tr c Ban Ch  o T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và 
th y s n Trung ng, 

 
QUY T NH: 

i u 1. Ban hành Ph ng án T ng i u tra nông thôn, nông nghi p 
và th y s n n m 2016.   

i u 2. Ban Ch  o T ng i u tra Trung ng, Ban Ch  o T ng 
i u tra t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng có trách nhi m t  ch c th c 

hi n cu c T ng i u tra nông thôn, nông nghi p và th y s n n m 2016 
theo úng Ph ng án quy nh.  

i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k  t  ngày ký. 
i u 4. T ng c c tr ng T ng c c Th ng kê và Tr ng ban các Ban 

Ch  o có tên t i i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.  
 

    B  TR NG  
ã ký 
 

TR NG BAN BAN CH  O 
T NG I U TRA NÔNG THÔN,  

NÔNG NGHI P VÀ THU  S N TRUNG NG 
 

Bùi Quang Vinh 
 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH:

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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M�T S� N�I DUNG CH� Y�U  
TRONG PH��NG ÁN T�NG 	I
U TRA  

NÔNG THÔN, NÔNG NGHI�P VÀ TH�Y S�N 
 

I. M�C �ÍCH T�NG �I�U TRA 

Cu�c T�ng �i�u tra nông thôn, nông nghi�p và th�y s�n n	m 2016 
(vi
t t�t là T�ng �i�u tra) thu th�p thông tin c b�n v� nông nghi�p, lâm 
nghi�p, diêm nghi�p và th�y s�n (sau �ây g�i t�t là nông nghi�p) và nông 
thôn � n��c ta nh�m �áp �ng ba m�c �ích chính sau: 

- Th� nh�t, biên so�n các ch� tiêu kinh t
 - xã h�i ph�c v� vi�c �ánh 
giá th�c tr�ng, phân tích xu h��ng bi
n ��i, xây d�ng k
 ho�ch, chi
n 
l��c phát tri�n khu v�c nông nghi�p, nông thôn và c�i thi�n m�c s�ng 
dân c� nông thôn trên ph�m vi c� n��c c�ng nh� c�a t�ng ��a ph�ng; 

- Th� hai, biên so�n các ch� tiêu kinh t
 - xã h�i ph�c v� vi�c �ánh 
giá k
t qu� th�c hi�n m�t s� n�i dung c�a các ch�ng trình m�c tiêu 
qu�c gia v� công nghi�p hoá, hi�n ��i hoá nông nghi�p, nông thôn và 
xây d�ng nông thôn m�i; ph�c v� so sánh qu�c t
 v� các ch� tiêu khu 
v�c nông nghi�p và nông thôn; 

- Th� ba, xây d�ng c s� d� li�u v� nông nghi�p và nông thôn ph�c 
v� công tác nghiên c�u chuyên sâu và làm dàn ch�n m�u cho m�t s� 
cu�c �i�u tra ��nh k  hàng n	m và các yêu c!u th�ng kê khác. 

II. ��I T��NG, �	N V
 VÀ PH�M VI �I�U TRA 

1. ��i t�ng �i�u tra 

a. Lao ��ng c�a h� dân c� s�ng � nông thôn và h� có tham gia 
ho�t ��ng nông nghi�p, lâm nghi�p, diêm nghi�p và th�y s�n � khu 
v�c thành th�; 

b. "i�u ki�n s�n xu#t c�a các �n v� có tham gia ho�t ��ng nông 
nghi�p, lâm nghi�p, diêm nghi�p và th�y s�n; 

c. "i�u ki�n s�ng c�a h� nông thôn, h� có tham gia ho�t ��ng nông 
nghi�p, lâm nghi�p, diêm nghi�p và th�y s�n � khu v�c thành th�; 

d. K
t c#u h� t!ng kinh t
 - xã h�i nông thôn. 
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2. ��n v� �i�u tra 

��n v� �i�u tra c�a cu�c T	ng �i�u tra nông thôn, nông nghi
p và 
th�y s�n n�m 2016 bao gm: 

a. H� nông thôn;  

b. H� có tham gia ho�t ��ng nông nghi
p, lâm nghi
p, diêm nghi
p 
và th�y s�n � khu v�c thành th�; 

c. Trang tr�i nông, lâm nghi
p và th�y s�n;  

d. �y ban nhân dân xã;  

�. Ban qu�n lý khu nhà � cho công nhân � khu v�c nông thôn; 

e. V�n phòng �i�u ph�i Ch��ng trình m�c tiêu qu�c gia xây d�ng 
nông thôn m�i t�nh, thành ph� tr�c thu�c Trung ��ng;  

g. S� Nông nghi
p và Phát tri�n nông thôn; 

h. T	 ch�c c�p ch�ng nh�n s�n ph�m th�y s�n, trng tr�t, ch�n nuôi 
���c s�n xu�t, s� ch� phù h�p v�i VietGAP và t��ng ���ng (Quy trình 
th�c hành s�n xu�t nông nghi
p t�t và t��ng ���ng) do các c� quan c�a 
B� Nông nghi
p và Phát tri�n nông thôn ch� ��nh;  

i. Các ��n v� có ho�t ��ng s�n xu�t nông, lâm nghi
p và th�y s�n 
do B� Qu�c phòng qu�n lý. 

��n v� �i�u tra là các doanh nghi�p và h�p tác xã nông, lâm 
nghi�p và th	y s
n ���c �i�u tra l���� ����� �	
��� ��i�u tra doanh 
nghi�p n�� ����� �	a T�ng c�c Th�ng kê nên không �� c�p ��n t�i 
Ph��ng án �i�u tra này. 

3. Ph�m vi �i�u tra 

Cu�c T	ng �i�u tra ���c th�c hi
n trên ph�m vi c� n��c ��i v�i t�t 
c� các ��n v� �i�u tra.  

III. N�I DUNG �I	U TRA 

1. Nhóm thông tin v� th
c tr�ng n�n s�n xu�t khu v
c nông nghip 

Nhóm thông tin này bao gm các n�i dung chính sau: 

(1) ��n v� s�n xu�t và lao ��ng 

- S� l��ng ��n v� s�n xu�t (h�, trang tr�i); 
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- S� lao ��ng và c� c�u lao ��ng phân theo gi�i tính, tu�i, ngành 
ho	t ��ng, trình �� chuyên môn, hình th
c làm vi�c; s� dng th�i gian 
lao ��ng.  

(2) T� li�u s�n xu�t 

- ��t �ai: Quy mô s� dng ��t; quy mô di�n tích gieo tr�ng m�t s� 
lo	i cây ch� y�u; quy mô di�n tích m�t n��c nuôi tr�ng thu� s�n; quy mô 
di�n tích ��t làm mu�i; tình hình thuê, m��n... ��t s�n xu�t nông, lâm 
nghi�p, diêm nghi�p và nuôi tr�ng th�y s�n; tình hình d�n �i�n, ��i th�a; 

- Máy móc, thi�t b�: Các lo	i máy móc, thi�t b� ch� y�u s� dng 
trong s�n xu�t nông, lâm nghi�p và th�y s�n; 

- Gia súc, gia c�m: Quy mô ch�n nuôi t�ng lo	i gia súc, gia c�m; 

- Khoa h�c, công ngh�: Tình hình th�c hi�n công nghi�p hoá, hi�n 
�	i hoá và 
ng dng ti�n b� khoa h�c k� thu t trong s�n xu�t nông nghi�p, 
lâm nghi�p và th�y s�n (m
c �� c� gi�i hóa các khâu s�n xu�t; di�n tích 
��t ���c thu� l�i hoá; áp dng gi�ng m�i, ph��ng pháp canh tác m�i; quy 
mô s�n xu�t 
ng dng công ngh� cao; s�n ph!m tr�ng tr�t, ch�n nuôi và 
th�y s�n ���c s�n xu�t theo quy trình VietGAP và t��ng ���ng).  

(3) Ho	t ��ng tr� giúp cho s�n xu�t 

- Thông tin v� ho	t ��ng h" tr� s�n xu�t: Khuy�n nông, khuy�n 
lâm, khuy�n ng�; thông tin v� gi�ng, th
c �n ch�n nuôi, phòng tr� sâu 
b�nh, k� thu t s�n xu�t,...; 

- Thông tin th� tr��ng ��u vào, th� tr��ng tiêu th s�n ph!m trong 
s�n xu�t nông, lâm nghi�p và th�y s�n;  

(4) Các thông tin c�n thi�t khác: Thông tin v� liên k�t, h�p tác trong 
s�n xu�t, ch� bi�n và tiêu th s�n ph!m; b�o qu�n s�n ph!m; tiêu dùng 
các s�n ph!m nông s�n ch� y�u; phát tri#n kinh t� trang tr	i; tác ��ng 
c�a s�n xu�t nông nghi�p t�i môi tr��ng (tình hình s� dng phân bón, 
thu�c tr� sâu b�nh, thu�c di�t c$�����

��������	�
���	������
���	�
���
Nhóm thông tin này bao g�m các n�i dung chính sau: 

- Th�c tr	ng và s� chuy#n d�ch c� c�u h� và lao ��ng nông thôn: S� 
l��ng và c� c�u h� phân theo ngành s�n xu�t chính và ngu�n thu nh p 
chính c�a h�; s� l��ng và c� c�u lao ��ng nông thôn phân theo gi�i tính, 
tu�i, trình �� chuyên môn k� thu t, ngành ngh� và hình th
c ho	t ��ng; 
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(5) Các ��n v� có ho�t ��ng s�n xu�t nông, lâm nghi	p và th
y s�n 
do B� Qu�c phòng qu�n lý. 

8. H�I: 

����������	��
����� ����� �������� ��	���������������������
������������
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TR� L�I: 

Thông tin v� kt qu� T�ng �i�u tra do T�ng c�c tr��ng T�ng c�c 
Th�ng kê công b� theo quy ��nh c
a pháp lu�t. 

C�c tr��ng C�c Th�ng kê c�p t�nh ch� công b� kt qu� T�ng �i�u 
tra � ��a ph��ng mình theo �úng kt qu� do T�ng c�c tr��ng T�ng c�c 
Th�ng kê �ã công b�. 

Kt qu� s� b� công b� vào tháng 12 n�m 2016; kt qu� chính th�c 
công b� vào quý III n�m 2017. 

9. H�I:�

�������������
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TR� L�I: 

T�ng �i�u tra nông thôn, nông nghi	p và th
y s�n n�m 2016 quy 
��nh nh�ng h� sau �ây không thu�c ��i t��ng �i�u tra: 

- H� không có ho�t ��ng s�n xu�t nông, lâm nghi	p, diêm nghi	p 
và th
y s�n s�ng � khu v�c thành th�; 

- H� �ã chuy�n �i n�i khác tr��c th�i �i�m 01/7/2016 m�c dù �ã c� 
trú t�i thôn, �p, b�n trên 6 tháng trong 12 tháng qua; 

- Các h� là h�c sinh, sinh viên s�ng trong ký túc xá c
a các tr��ng 
h�c; H�c sinh ph� thông thuê nhà tr� ho�c � nh�;  

- Các h� là nh�ng ng��i s�ng trong các c� s� tôn giáo (nhà chung, 
��������	
��

- Cán b�, chin s� trong các doanh tr�i c
a l�c l��ng v� trang (quân 
��i, công an);  

- Công nhân, ng��i lao ��ng s�ng trong các khu lán tr�i c
a các 
công trình xây d�ng (giao thông, th
y l�i, th
y �i	��	
� ���� ��a bàn 
nông thôn th�i gian d��i 6 tháng. 
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10. H�I: 

Nh�ng h� là sinh viên, h�c sinh các tr��ng ��i h�c, chuyên 
nghi	p thuê nhà tr� ho
c � nh� thu�c khu v�c nông thôn có thu�c �i 
t��ng �i�u tra không? 

TR� L�I: 

Có, ��i t��ng cu�c T�ng �i�u tra còn bao g	m: 

+ Nh
ng h� ng��i lao ��ng; thuê tr� hoc � nh� thu�c khu v�c 
nông thôn; 

+ Nh
ng h� giáo viên, công ch�c s�ng trong các khu t�p th� tr��ng 
h�c, b�nh vi�n, các c� quan hành chính, s� nghi�p... trên ��a bàn nông thôn. 

11. H�I: 

�i�u tra viên là gì? Làm th� nào �� nh�n bi�t ���c �i�u tra viên 
khi ��n h� ph�ng v�n? 

TR� L�I: 

�i�u tra viên là ng��i ���c Ban Ch� ��o T�ng �i�u tra c�p xã, 
huy�n tuy�n d�ng, ���c Ban Ch� ��o T�ng �i�u tra c�p huy�n t�p hu�n 
nghi�p v� �i�u tra �� thu th�p thông tin c�a T�ng �i�u tra theo quy ��nh 
c�a Ph��ng án và Quy trình thu th�p thông tin ���c c�p có th�m quy�n 
quy ��nh. 

�i�u tra viên khi ��n h� ph�i �eo th� �I U TRA VIÊN do Ban Ch� 
��o T�ng �i�u tra c�p t�nh c�p phát. 

12. H�I: 

Pháp lu�t hi	n hành c�a n��c ta quy ��nh v� quy�n và ngh�a v� 
c�a t� ch�c, cá nhân ���c �i�u tra thng kê nh� th� nào? 

TR� L�I: 

Theo �i�u 33 Lu�t Th�ng kê n!m 2015 (có hi�u l�c thi hành t" 
ngày 01/7/2016) quy�n và ngh#a v� c�a t� ch�c, cá nhân ���c �i�u tra 
Th�ng kê nh� sau: 

1. T� ch�c, cá nhân ���c �i�u tra th�ng kê có các quy�n sau �ây: 

a) ���c thông báo v� quy�t ��nh, m�c �ích, yêu c$u, ph�m vi, n�i 
dung ch� y�u và th�i h�n c�a cu�c �i�u tra; 
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b) ���c b�o ��m bí m�t thông tin �ã cung c�p cho �i	u tra 
viên th
ng kê theo quy ��nh t�i �i	u 57 ca Lu�t này; 

c) Khi�u n�i, t
 cáo hành vi vi ph�m pháp lu�t v	 �i	u tra th
ng kê. 

2. T� ch�c, cá nhân ���c �i	u tra th
ng kê có các ngh�a v� sau �ây: 

a) Cung c�p thông tin trung th�c, chính xác, ��y � và �úng th�i 
h�n theo yêu c�u ca �i	u tra viên th
ng kê ho�c c� quan ti�n hành �i	u 
tra th
ng kê; 

b) Không ���c t� ch
i ho�c c�n tr� vi�c cung c�p thông tin �i	u tra 
th
ng kê; 

c) Ch�u s� ki�m tra ca c� quan ti�n hành �i	u tra th
ng kê và 
thanh tra chuyên ngành th
ng kê v	 thông tin �ã cung c�p. 

13. H�I: 

Pháp lu�t hi�n hành c�a n��c ta quy ��nh v	 b
o m�t thông tin 
th�ng kê nh� th� nào? 

TR� L�I: 

�i	u 57 Lu�t Th
ng kê n�m 2015 quy ��nh v	 b�o m�t thông tin 
nh� sau: 

1. Các lo�i thông tin th
ng kê nhà n��c ph�i ���c gi� bí m�t g�m: 

a) Thông tin g n v�i tên, ��a ch! c� th� ca t�ng t� ch�c, cá nhân, 
tr� tr��ng h�p t� ch�c, cá nhân �ó ��ng ý ho�c lu�t có quy ��nh khác; 

b) Thông tin th
ng kê ch�a ���c ng��i có th"m quy	n công b
; 

c) Thông tin th
ng kê thu#c danh m�c bí m�t nhà n��c. 

2. Vi�c b�o m�t thông tin th
ng kê nhà n��c ���c th�c hi�n theo 
quy ��nh ca pháp lu�t. 

14. H�I: 

Nhng thông tin cá nhân do h�, trang tr�i và t� ch�c cung c�p có 
���c gi kín không? Có dùng cho các m�c �ích khác không? 

TR� L�I: 

Thông tin ca t�ng h#, t�ng trang tr�i, t� ch�c ���c b�o m�t theo 
quy ��nh ca Lu�t Th
ng kê và ch! dùng �� t�ng h�p chung cho t�ng ��a 



�
 ��������	
���������������������������

bàn �i�u tra, t�ng thôn, �p, b�n và t�ng c�p hành chính (xã, huy�n, t�nh, 
toàn qu	c), không dùng cho b�t k
 m�c �ích nào khác. 

15. H�I: 

Trong su�t quá trình thu th�p thông tin c�a cu�c T�ng �i	u 
tra mà không có �i	u tra viên nào �
n ph�ng v�n thì ng�i dân 
ph�i làm gì?  

TR� L�I: 

N�u trong su	t quá trình thu thp thông tin c�a cu�c T�ng �i�u tra 
(theo quy ��nh là t� ngày 01/7 ��n ngày 30/7/2016) mà không có �i�u tra 
viên nào ��n ph�ng v�n thì ng��i dân báo ngay cho Ban Ch� ��o T�ng 
�i�u tra xã/ph��ng/th� tr�n n�i mình c� trú, ho�c g�i �i�n v� T� Th��ng 
tr�c T�ng �i�u tra Trung ��ng theo các s	 máy �i�n tho�i c	 ��nh là: 
(04) 38463522, (04) 38234903, (04) 37343799, (04) 37343802 ho�c các 
s	 di ��ng 0936939869, 0913530234, 0912281585, 0916428111.  

16. H�I 

Khi c�n tìm hi�u thêm thông tin liên quan t�i cu�c T�ng �i�u tra 
nông thôn, nông nghi	p và th
y s�n n�m 2016, có th� hi � �âu? 

TR� L�I:  

Tr��ng h�p c�n tìm hi�u thông tin liên quan ��n T�ng �i�u tra 
nông thôn, nông nghi�p và th�y s�n n�m 2016 xin liên h� qua T� 
Th��ng tr�c T�ng �i�u tra Trung ��ng, có tr� s� ��t t�i V� Th	ng kê 
Nông, Lâm nghi�p và Thu� s�n - T�ng c�c Th	ng kê.  

��a ch�: S	 6B Hoàng Di�u - Ba  ình - Hà N�i;  

�i�n tho�i: (04) 38463522, (04) 38234903, (04) 37343799, (04) 
37343802 ho�c các s	 di ��ng 0936939869, 0913530234, 0912281585, 
0916428111. 

Ho�c g!i th� �i�n t! qua ��a ch� Email: nonglamthuysan@gso.gov.vn 

T�ng c�c Th	ng kê hoan nghênh tinh th�n h�p tác và giúp �" c�a 
t�t c� ng��i dân, các cán b� thôn, xóm, �p, b�n, t� dân ph	, các t� ch#c, 
�oàn th� qu�n chúng và chính quy�n các c�p �� cu�c T�ng �i�u tra nông 
thôn, nông nghi�p và th�y s�n n�m 2016 th�c hi�n thành công./. 
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K� HO�CH 
T� THÁNG 3/2016 ��N THÁNG 12/2016 

(Ph�n vi�c liên quan ��n ��a ph��ng) 
 

TT N�i dung công vi�c B�t 	
u K�t thúc Trách nhi�m 
1 T� chc h�i ngh� h��ng 

d�n tri�n khai l�p b�ng kê 
các 	�n v� 	i�u tra 

01/3/2016 15/3/2016 Ban Ch	 �
o 
T�T c�p huy�n 

2 Xác 	�nh 	�a bàn, l�p  
b�ng kê các 	�n v� 	i�u tra 

   

- Xác ��nh ��a bàn và lp 
b�ng kê h� �i�u tra toàn b� 

16/3/2016 05/4/2016 Ban Ch	 �
o 
T�T c�p t	nh, 

huy�n, xã 
- Lp b�ng kê các trang tr
i 16/3/2016 05/4/2016 Ban Ch	 �
o 

T�T c�p t	nh, 
huy�n, xã 

- Rà soát ��a bàn m�u, ch�n 
m�u và lp b�ng kê h� �i�u 
tra m�u 

20/4/2016 10/5/2016 Ban Ch	 �
o 
T�T c�p t	nh, 

huy�n, xã 
3 Tuy�n ch�n 	i�u tra viên 

và t� tr��ng c�a các lo�i 
phi�u 	i�u tra 

10/5/2016 05/6/2016 Ban Ch	 �
o 
T�T c�p  
huy�n, xã 

4 T�p hu�n nghi�p v� T�ng 
	i�u tra 

   

- Tp hu�n nghi�p v� cho 
Ban Ch	 �
o T�T c�p t	nh � 
3 vùng 

04/4/2016 29/4/2016 Ban Ch	 �
o 
T�T c�p Trung 

��ng 
- Tp hu�n cho Ban Ch	 �
o 

T�T c�p huy�n 
15/5/2016 31/5/2016 Ban Ch	 �
o 

T�T c�p t	nh 
- Tp hu�n cho Ban Ch	 �
o 

T�T c�p xã, t� tr��ng và 
�i�u tra viên 

01/6/2016 25/6/2016 Ban Ch	 �
o 
T�T c�p huy�n 

5 In �n, v�n chuy�n, phân 
ph�i tài li�u 

   

- In, vn chuy�n tài li�u ph�c 
v� các l�p tp hu�n c�p t	nh 
(chuy�n ��n t	nh) 

28/4/2016 15/5/2016 Ban Ch	 �
o 
T�T c�p  

Trung ��ng 

�
������	��
���
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- V�n chuy�n, phân ph�i tài 

li�u ph�c v� t�p hu�n c�p 
huy�n (chuy�n �	n huy�n) 

16/5/2016 30/5/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T c�p t
nh 

- In, v�n chuy�n phi	u �iu 
tra, bi�u m�u T�ng �iu tra 
�	n c�p t
nh, huy�n 

20/5/2016 15/6/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T c�p  

Trung ��ng 
- V�n chuy�n, phân ph�i tài 

li�u tuyên truyn T�ng �iu 
tra (s� tay h��ng d�n, lô gô, 
kh�u hi�u, CD tuyên 
truyn...) �	n c�p xã 

05/6/2016 25/6/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T c�p 

t
nh, huy�n 

- Phân ph�i phi	u �iu tra 
cho t� tr��ng �iu tra 

25/6/2016 29/6/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T c�p xã 

- Phân ph�i phi	u �iu tra 
cho �iu tra viên 

29/6/2016 28/7/2016 T� tr��ng  
�iu tra 

�� ��������������������
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- Mua s�m v�t t�, v�n phòng 
ph�m và giao �� s� l��ng 
quy ��nh cho Ban Ch
 ��o 
T�T c�p huy�n, xã 

05/5/2016 20/6/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T c�p  

t
nh, huy�n 

- Phân ph�i v�n phòng ph�m 
(bút vi	t, c�p clearbag,  
c���������	
�����������o 
qu�n phi	u 01 cho t� tr��ng 
�iu tra 

21/6/2016 27/6/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T c�p xã 

- Phân ph�i v�n phòng ph�m 
(bút vi	t, c�����������	
�
theo quy ��nh cho t�ng lo�i 
phi	u cho �iu tra viên 

28/6/2016 30/6/2016 T� tr��ng  
�iu tra 

�� �	����	������ ��� ��
���������������

   

- C�p nh�t ��a bàn và ��n v� 
�iu tra (phát sinh sau th�i 
�i�m l�p b�ng kê) 

11/5/2016 30/6/2016 Ban Ch
 ��o  
c�p huy�n, xã 

- Rà soát ��n v� �iu tra (h�, 
trang tr�i) 

01/7/2016 30/7/2016 �iu tra viên 



����������	
���������������������������

TT N�i dung công vi�c B�t ��u K�t thúc Trách nhi�m 
 8 Công tác tuyên truy�n    

- Qu�ng bá T�ng �i�u tra trên 
�ài phát thanh, truy�n hình 
� Trung ��ng và �	a ph��ng 

20/6/2016 15/7/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T Trung 

��ng, cp t
nh  
và huy�n 

- Báo vi�t, báo �i�n t�, chuyên 
san v� T�ng �i�u tra 

05/6/2016 30/7/2016 Ban Ch
 ��o T�T 
Trung ��ng  
và cp t
nh 

- H�i �áp v� T�ng �i�u tra 
trên h� th�ng loa truy�n 
thanh c�a xã/ph��ng,  
h�p dân 

25/6/2016 15/7/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T cp xã 

- Ph� bi�n các tài li�u  
tuyên truy�n (kh�u hi�u,  
lô gô, pa nô, áp phích,  
b����������

25/6/2016 10/7/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T các cp 

- H�p báo công b� k�t qu�  
s� b� T�ng �i�u tra 

25/12/2016 31/12/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T Trung ��ng 

9 Tri	n khai thu th
p  
s� li�u 

   

- �i�u tra ghi phi�u t�i �	a bàn 
��i v�i ��n v	 �i�u tra là h� 
không thu�c �	a bàn m�u 

01/7/2016 20/7/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T các cp 

- �i�u tra ghi phi�u ��i v�i 
��n v	 �i�u tra là h� thu�c 
�	a bàn m�u và các ��n v	 
�i�u tra còn l�i  

01/7/2016 30/7/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T các cp 

10 Ki	m tra, giám sát    
- Ki�m tra, giám sát công tác 

t�p hun nghi�p v� cp t
nh, 
cp huy�n 

15/5/2016 25/6/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T Trung 

��ng, cp t
nh 
- Ki�m tra, giám sát, thanh tra 

công tác thu th�p thông tin 
t�i �	a bàn 

01/7/2016 30/7/2016 Ban Ch
 ��o 
T�T các cp 

11 Phúc tra    
- Tuy�n ch�n phúc tra viên 20/3/2016 13/4/2016 Ban Ch
 ��o 

T�T Trung ��ng 



�� ��������	
���������������������������

TT N�i dung công vi�c B�t ��u K�t thúc Trách nhi�m 
- Ch�n t�nh, huy�n, ��a bàn, 

h� phúc tra 
20/7/2016 31/7/2016 Ban Ch� ��o 

T	T Trung 
�ng 
- Phúc tra t�i ��a bàn 01/8/2016 15/8/2016 Phúc tra viên 
- T�ng hp s� li�u phúc tra 

các c�p 
01/9/2016 30/9/2016 Ban Ch� ��o 

T	T Trung 
�ng 
12 Ki�m tra, làm s	ch, hoàn 

thi�n phi�u  
   

- Ki�m tra các lo�i phi�u 
�i�u tra 

02/7/2016 31/7/2016 T� tr
�ng  
�i�u tra 

- Ki�m tra các lo�i phi�u 
�i�u tra 

02/8/2016 05/8/2016 Ban Ch� ��o 
T	T c�p xã 

- Ki�m tra, �ánh mã,  
làm s�ch các lo�i phi�u 
�i�u tra 

06/8/2016 10/9/2016 Ban Ch� ��o 
T	T c�p huy�n 

- Ki�m tra, hoàn thi�n các 
lo�i phi�u �i�u tra 

22/8/2016 15/10/2016 Ban Ch� ��o 
T	T c�p t�nh 

13 T
ng h�p nhanh các ch� 
tiêu ch y�u 

   

- T�ng hp nhanh các ch� tiêu 
ch� y�u c�p xã 

03/7/2016 05/8/2016 	TV, T� tr
�ng 
và Ban Ch� ��o 

T	T c�p xã 
- T�ng hp nhanh các ch� tiêu 

ch� y�u c�p huy�n 
06/8/2016 20/8/2016 Ban Ch� ��o 

T	T c�p huy�n 
- T�ng hp nhanh các ch� tiêu 

ch� y�u c�p t�nh 
21/8/2016 15/9/2016 Ban Ch� ��o 

T	T c�p t�nh 
- T�ng hp nhanh các ch� tiêu 

ch� y�u t�i Ban Ch� ��o 
T	T Trung 
�ng 

16/9/2016 30/11/2016 Ban Ch� ��o 
T	T c�p  

Trung 
�ng 
14 Nghi�m thu, bàn giao 

phi�u �i�u tra và bi�u 
t
ng h�p nhanh 

   

- Nghi�m thu, bàn giao phi�u, 
bi�u t�ng hp nhanh phi�u 
�i�u tra h� toàn b� c�a t� 
tr
�ng cho Ban Ch� ��o 
T	T c�p xã 

   






