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TÊN CUỘC ĐIỀU TRA Điều tra Thủy sản
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I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

ĐIỀU TRA

*  Mục đích: Nhằm phục vụ việc tính toán các 

chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của 

ngành thủy sản; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế 

hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách 

phát triển sản xuất thủy sản của các cấp, các 

ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng 

dùng tin khác.

* Yêu cầu: 

 - Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số 

liệu, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu cuộc 

điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo 

đúng quy định của Phương án điều tra;

 - Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, 

chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế và có 

tính khả thi;

- Quản lý và sử dụng kinh phí cuộc điều tra bảo 

đảm đúng chế độ hiện hành

II PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA



STT DIỄN GIẢI PA ĐANG THỰC HIỆN
PA MỚI THỰC HIỆN 

TỪ NĂM 2022 

GHI CHÚ

(những điểm mới)

1 Phạm vi điều tra Cuộc điều tra được thực hiện ở tất cả các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi trồng, 

khai thác thủy sản trong kỳ điều tra thuộc các 

loại hình kinh tế

2 Đối tượng điều tra    - Các loại thủy sản (cá, tôm, thủy sản khác, 

giống thủy sản) được nuôi trồng, khai thác của 

các đơn vị điều tra.

  - Tàu thuyền khai thác thủy sản biển.

3 Đơn vị điều tra   -  Các xã có nuôi trồng thủy sản; 

  - Các phường, thị trấn có diện tích nuôi trồng thủy 

sản từ 0,2ha trở lên;

  - Các xã, phường, thị trấn có hoạt động khai thác 

thủy sản biển trên địa bàn;

  - Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác có nuôi 

trồng thủy sản; sản xuất, thuần dưỡng giống thủy sản; 

chuyên nuôi cá cảnh. 

  - Các hộ nuôi trồng thủy sản ; các hộ chuyên sản 

xuất, thuần dưỡng giống thủy sản; các hộ chuyên 

nuôi cá cảnh;    

  - Hộ khai thác thủy sản.
III LOẠI ĐIỀU TRA
1 Điều tra toàn bộ Áp dụng đối với các loại phiếu:  

 01A-6T.N/ĐTTS-XA,THON; 

01B-6T/ĐTTS-XA; 

 02-6T.N/ĐTTS-DN,HTX;  

09-6T.N/ĐTTS-HO
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2 Điều tra chọn mẫu Áp dụng đối với các loại phiếu còn lại

IV  THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
1 Thời điểm điều tra  - Đối với điều tra thủy sản nuôi trồng, thời điểm điều 

tra: 1/6 và 1/12;    

 - Đối với điều tra thủy sản khai thác biển hàng tháng, 

thời điểm điều tra là các ngày trong tháng.

2 Thời gian điều tra  - Đối với điều tra thủy sản nuôi trồng, thời gian điều 

tra: 25 ngày tính từ thời điểm điều tra; 

                                                                    - Đối với 

điều tra thủy sản khai thác biển hàng tháng, thời gian 

điều tra rải đều tất cả các ngày trong tháng.
3 Thời kỳ thu thập thông tin  - Đối với kỳ điều tra 01/6: Thời kỳ thu thập thông tin 

6 tháng trước thời điểm điều tra, tính từ 01/12 năm 

trước đến 31/5 năm điều tra; 

 '- Đối với kỳ điều tra 01/12: Thời kỳ thu thập thông 

tin 6 tháng, tính từ 01/6 đến 30/11 năm điều tra; 

 - Riêng điều tra khai thác thủy sản nội địa và điều tra 

khai thác thủy sản biển không dùng phương tiện cơ 

giới, thời kỳ thu thập thông tin 12 tháng, tính từ 

01/12 năm trước đến 30/11 năm điều tra; 

- Đối với kỳ điều tra tháng: Thời kỳ thu thập thông 

tin về sản lượng khai thác là thời gian đi biển của 

chuyến khai thác gần thời điểm điều tra nhất.

4 Phương pháp điều tra
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Thu thập số liệu trực tiếp  - Áp dụng đối với đơn vị điều tra là hộ nuôi 

trồng, khai thác thủy sản; tàu/thuyền khai thác 

thủy sản biển. 

- Điều tra viên đến từng hộ được chọn (hộ 

điều tra mẫu và hộ điều tra toàn bộ) thực hiện 

phỏng vấn trực tiếp người nắm thông tin về chăn 

nuôi của hộ để ghi vào phiếu điều tra

Thu thập số liệu gián tiếp  - Áp dụng đối với đơn vị điều tra là doanh 

nghiệp, hợp tác xã, xã, phường, thị trấn.

- Chi cục Thống kê cung cấp tài khoản truy cập 

trang WEB cho cấp xã và phối hợp với Lãnh đạo 

xã lựa chọn, hướng dẫn người được giao nhiệm 

vụ thu thập số liệu và hoàn thiện phiếu điều tra 

trên trang WEB;

- Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tổ chức khác, Chi cục Thống kê cung cấp 

tài khoản cho đơn vị tự kê khai trên trang WEB. 

Chi cục Thống kê hướng dẫn kế toán của đơn vị 

phương pháp ghi phiếu, căn cứ vào hệ thống sổ 

sách kế toán của đơn vị và các tài liệu có liên 

quan để hoàn thiện phiếu điều tra trên trang 

WEB.

V NỘI DUNG, PHIẾU 

ĐIỀU TRA
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1 Nội dung điều tra  Cuộc điều tra thu thập những thông tin chủ yếu 

sau:

   - Diện tích, thể tích nuôi trồng, thu hoạch thuỷ 

sản chia theo loại mặt nước, loại thuỷ sản, hình 

thức nuôi trồng và phương thức nuôi trồng;

   - Số lượng, công suất và chiều dài tàu/thuyền 

khai thác thủy sản biển;

   - Số ngày hoạt động của tàu/thuyền khai thác 

biển;

   - Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác;

   - Số lượng con giống và số tiền bán giống thủy 

sản;

   - Số lượng cá cảnh và trị giá cá cảnh bán ra;

   - Giá bán và doanh thu bán sản phẩm thủy sản 

đối với hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy 

sản.
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2 Phiếu điều tra  Có 14 phiếu điều tra được sử dụng:

   - (1) Phiếu số 01A-6T.N/ĐTTS-XA,THON

   - (2) Phiếu số 01B-6T/ĐTTS-XA;

   - (3) Phiếu số 02-6T.N/ĐTTS-DN,HTX;

   - (4) Phiếu số 03-6T.N/ĐTTS-HM;

   - (5) Phiếu số 04-6T.N/ĐTTS-HM;

   - (6) Phiếu số 05-6T.N/ĐTTS-HM;

   - (7) Phiếu số 06-6T.N/ĐTTS-HM;

   - (8) Phiếu số 07-6T.N/ĐTTS-HM;

   - (9) Phiếu số 08-6T.N/ĐTTS-HM;

   - (10) Phiếu số 09-6T.N/ĐTTS-HO;

   - (11) Phiếu số 10/ĐTTS-HM;

   - (12) Phiếu số 11/ĐTTS-HM;

   - (13) Phiếu số 12A-T/ĐTTS;

   - (14) Phiếu số 12B-T/ĐTTS-HM.

  Kỳ điều tra tháng: Áp dụng phiếu mục (13), (14);

  Kỳ điều tra 01/6: Áp dụng các loại phiếu mục: (1), 

(2), (3), (4), (5), (6), (7); (8); (9); (10);

  Kỳ điều tra 01/12: Áp dụng toàn bộ các phiếu 

VI QUY MÔ MẪU VÀ 

PHƯƠNG PHÁP CHỌN 

MẪU
1 Quy mô mẫu
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Đối với hình thức nuôi: 

Thâm canh, bán thâm canh

  Diện tích thu hoạch của tỉnh:

   - Từ 500 ha trở lên: chọn tối đa 8 xã mẫu, 80 hộ 

mẫu;

  - Từ 200 ha đến dưới 500 ha: chọn tối đa 6 xã mẫu, 

60 hộ mẫu;

  - Từ 100 ha đến dưới 200 ha: chọn tối đa 5 xã mẫu, 

40 hộ mẫu;

  - Dưới 100 ha: chọn tối đa 3 xã mẫu, 30 hộ mẫu;

Đối với hình thức nuôi: 

Quảng canh, quảng canh 

cải tiến

  Diện tích thu hoạch của tỉnh:

   - Từ 1000 ha trở lên: chọn tối đa 10 xã mẫu, 90 hộ 

mẫu;

  - Từ 500 ha đến dưới 1000 ha: chọn tối đa 8 xã mẫu, 

60 hộ mẫu;

  - Từ 100 ha đến dưới 500 ha: chọn tối đa 6 xã mẫu, 

40 hộ mẫu;

  - Dưới 100 ha: chọn tối đa 3 xã mẫu, 30 hộ mẫu;

2 Phương pháp chọn mẫu  Bước 1: Cục Thống kê căn cứ vào diện tích thu 

hoạch của các con nuôi trọng điểm để chọn xã mẫu;

  Bước 2: Chi cục Thống kê huyện sau khi nhận danh 

sách xã mẫu do CTK gửi về thì tiến hành rà soát, lập 

bảng kê hộ có thu hoạch trong kì;

  Bước 3: CTK tiến hành cập nhập bảng kê hộ có thu 

hoạch trong kì do CCTK huyện gửi vào phần mềm;

  Bước 4: Chọn khoảng cách hộ mẫu (k) và chọn hộ 

mẫu theo hệ thống phần mềm 
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VII NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP 


