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Trang Web (hoặc phần 

mềm)
https://trongtrot.gso.gov.vn https://trongtrot.gso.gov.vn

Quyết định 

số/ngày/tháng/năm

 Theo QĐ số 1502/QĐ-TCTK ngày 18 tháng 10 

năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

Kê

 Theo QĐ số 740/QĐ-TCTK ngày 23 

tháng 6 năm 2021 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống Kê

Thay đổi số QĐ

TÊN CUỘC ĐIỀU TRA
ĐIỀU TRA NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG 

CÁC LOẠI CÂY HẰNG NĂM KHÁC

ĐIỀU TRA NĂNG SUẤT, SẢN 

LƯỢNG CÂY HẰNG NĂM 
Thay đổi

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA

1 Mục đích

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin tình hình 

sản xuất cây hằng nămphục vụ việc tính toán 

các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh của 

ngành trồng trọt; làm cơ sở nghiên cứu, đánh 

giá việc ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật, việc sử dụng hóa chất trong sản xuất cây 

hằng năm, tính liên kết trong sản xuất - tiêu thụ 

sản phẩm cây trồng nhằm đáp ứng yêu cầu 

quản lý, đánh giá kết quả sản xuất, cân đối tiêu 

dùng; lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các 

chính sách phát triển sản xuất cây hằng năm 

của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin 

của các đối tượng dùng tin khác.

Điều tra năng suất, sản lượng cây 

hằng năm là cuộc điều tra thuộc 

Chương trình điều tra thống kê quốc 

gia được thực hiện nhằm mục đích 

thu thập thông tin về tình hình sản 

xuất cây hằng năm phục vụ tính toán 

các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, 

cấp tỉnh của ngành trồng trọt; đáp 

ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, 

quy hoạch, hoạch định các chính 

sách phát triển sản xuất cây hằng 

năm của các cấp, các ngành và nhu 

cầu thông tin của các đối tượng dùng 

tin khác.

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ

CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ ĐANG THỰC HIỆN VÀ THAY ĐỔI TỪ NĂM 2022

https://trongtrot.gso.gov.vn/
https://trongtrot.gso.gov.vn/
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2 Yêu cầu

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

thông tin, 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.

- 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.

Kết quả điều tra phải phản ánh đầy đủ, khách 

quan, kịp thời, chính xác tình hình, kết quả sản 

xuất cây hằng năm trên phạm vi cả nước.

- Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, 

kịp thời, chính xác, phù hợp với điều 

kiện thực tế và có tính khả thi.

- Bảo mật thông tin thu thập từ các 

đối tượng điều tra theo quy định của 

Luật Thống kê.

- 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

1 Phạm vi điều tra

 - Theo phạm vi lãnh thổ: Cuộc điều tra được 

tiến hành tại tất cả các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp 

tỉnh) có hoạt động sản xuất cây hằng năm.

Điều tra năng suất, sản lượng cây 

hằng năm được tiến hành tại 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

(viết gọn là cấp tỉnh) thuộc các loại 

hình kinh tế.

 - Theo loại hình kinh tế: Thực hiện điều tra tất 

cả các loại hình kinh tế, bao gồm kinh tế nhà 

nước, kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài.
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2 Đối tượng điều tra
Là các loại cây hằng năm được sản xuất và thu 

hoạch trên địa bàn.

Đối tượng điều tra là các loại cây 

hằng năm được sản xuất và thu 

hoạch của các đơn vị điều tra.

3 Đơn vị điều tra

Doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), đơn vị 

sự nghiệp (ĐVSN) trực tiếp sản xuất  cây hằng 

năm;

- Doanh nghiệp (DN), hợp tác xã 

(HTX), đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) 

trực tiếp sản xuất cây hằng năm.

Hộ gia đình trực tiếp sản xuất cây hằng năm 

khác (hộ).

 - Hộ gia đình trực tiếp sản xuất cây 

hằng năm khác(ngoài cây lúa).

4 Loại điều tra
Cuộc điều tra được thực hiện kết hợp giữa điều 

tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu.

Cuộc điều tra được thực hiện kết hợp 

giữa điều tra toàn bộ và điều tra chọn 

mẫu.

a Điều tra toàn bộ
Điều tra toàn bộ áp dụng đối với DN, HTX, 

ĐVSN trực tiếp sản xuất cây hằng năm.

Điều tra toàn bộ áp dụng đối với DN, 

HTX, ĐVSN trực tiếp sản xuất cây 

hằng năm (bao gồm cây lúa và cây 

hằng năm khác ngoài cây lúa).

b Điều tra mẫu
Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với các hộ trực 

tiếp  sản xuất cây hằng năm khác.

Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với 

các hộ trực tiếp sản xuất cây hằng 

năm khác (ngoài cây lúa).

III QUY MÔ MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

1 Quy mô mẫu

a
Quy mô mẫu vụ Đông, vụ 

Chiêm
 - Số lượng cây hằng năm trọng điểm: 

 - Số lượng cây hằng năm trọng 

điểm: 
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Cây hằng năm trọng điểm là những cây hằng 

năm có diện tích gieo trồng lớn hoặc giá trị lớn 

được gieo trồng và thu hoạch trong vụ sản xuất. 

Mỗi địa phương chọn từ 5 đến 7 loại cây hằng 

năm trọng điểm để điều tra mẫu, trong đó từ 2 

đến 5 loại cây thuộc nhóm rau, hoa các loại. 

Cây hằng năm trọng điểm là những 

cây hằng năm có diện tích gieo trồng 

lớn hoặc giá trị lớn được gieo trồng 

và thu hoạch trong vụ sản xuất. Mỗi 

địa phương chọn từ 5 đến 7 loại cây 

hằng năm trọng điểm để điều tra 

mẫu, trong đó từ 2 đến 5 loại cây 

thuộc nhóm rau, hoa các loại. 

Tổng cục Thống kê quy định 2 loại cây trọng 

điểm là ngô, khoai lang. Trong trường hợp địa 

phương không sản xuất hoặc sản xuất với diện 

tích không đáng kể, hoặc có sự thay đổi cơ cấu 

cây trồng mà những cây hằng năm trọng điểm 

đã được Tổng cục Thống kê chọn không còn 

phù hợp với thực tiễn sản xuất của địa phương, 

Cục Thống kê có thể thay đổi cây hằng năm 

trọng điểm sau khi thống nhất bằng văn bản với 

Tổng cục Thống kê. 

Tổng cục Thống kê quy định 2 loại 

cây trọng điểm là ngô, khoai lang. 

Trong trường hợp địa phương không 

sản xuất hoặc sản xuất với diện tích 

không đáng kể, hoặc có sự thay đổi 

cơ cấu cây trồng mà những cây hằng 

năm trọng điểm đã được Tổng cục 

Thống kê chọn không còn phù hợp 

với thực tiễn sản xuất của địa 

phương, Cục Thống kê có thể thay 

đổi cây hằng năm trọng điểm. 

Cục Thống kê 

có thể tự thay 

đổi cây hằng 

năm trọng điểm 

 - Số lượng hộ mẫu điều tra cây hằng năm 

trọng điểm: 

 - Số lượng hộ mẫu điều tra cây 

hằng năm trọng điểm
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Tổng cục Thống kê quy định số lượng hộ mẫu 

điều tra theo quy mô diện tích gieo trồngcủa 

một số loại cây trồng như sau:

Tổng cục Thống kê quy định số 

lượng hộ mẫu điều tra theo quy mô 

diện tích gieo trồngcủa một số loại 

cây trồng như sau:

 + Số lượng mẫu điều tra tối thiểu 30 hộ mẫu/ 

01 loại cây; 

 + Số lượng mẫu điều tra tối thiểu 30 

hộ mẫu/ 01 loại cây; 

 + Số lượng mẫu điều tra tối đa: theo từng quy 

mô của từng loại cây

 + Số lượng mẫu điều tra tối đa: theo 

từng quy mô của từng loại cây.

 Mỗi loại cây rau/hoa trọng điểm: điều tra từ 30 

đến 50 hộ mẫu/ 01 loại

Mỗi loại cây rau/hoa trọng điểm: 

điều tra từ 30 đến 50 hộ mẫu/ 01 loại 

cây.

Những cây hằng năm trọng điểm khác (loại trừ 

những cây đã được nêu ở trên): điều tra từ 30 

đến 100 hộ mẫu/1 loại cây.

Những cây hằng năm trọng điểm 

khác (loại trừ những cây đã được nêu 

ở trên): điều tra từ 30 đến 100 hộ 

mẫu/1 loại cây.

Cục Thống kê căn cứ vào kết quả điều tra diện 

tích các loại cây trồng của vụ sản xuất tương 

ứng được khai thác từ cuộc điều tra theo 

Phương án điều tra diện tích cây trồng nông 

nghiệp để lựa chọn quy mô mẫu cho phù hợp.

Cục Thống kê căn cứ vào kết quả 

điều tra diện tích các loại cây trồng 

của vụ sản xuất tương ứng được khai 

thác từ cuộc điều tra diện tích cây 

trồng nông nghiệp để lựa chọn quy 

mô mẫu cho phù hợp.

 - Số lượng hộ mẫu điều tra nhóm cây hằng 

năm khác nói chung:

 - Số lượng hộ mẫu điều tra nhóm 

cây hằng năm khác nói chung
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Mỗi địa phương điều tra mẫu từ 200 đến 300 

hộ.

Mỗi địa phương điều tra mẫu từ 200 

đến 300 hộ.

b Quy mô mẫu vụ Mùa  - Số lượng cây hằng năm trọng điểm: 
 - Số lượng cây hằng năm trọng 

điểm: 

Mỗi địa phương chọn từ 7 đến 10 loại cây hằng 

năm trọng điểm để điều tra mẫu, trong đó từ 2 

đến 5 loại cây thuộc nhóm rau, hoa các loại. 

Mỗi địa phương chọn từ 7 đến 10 

loại cây hằng năm trọng điểm để 

điều tra mẫu, trong đó từ 2 đến 5 loại 

cây thuộc nhóm rau, hoa các loại. 

Tổng cục Thống kê quy định 5 loại cây hằng 

năm trọng điểm là ngô, khoai lang, lạc, sắn, 

mía. Trong trường hợp địa phương không sản 

xuất hoặc sản xuất với diện tích không đáng kể, 

hoặc có sự thay đổi cơ cấu cây trồng mà những 

cây trọng điểm đã được Tổng cục Thống kê 

chọn không còn phù hợp với thực tiễn sản xuất 

của địa phương, Cục Thống kê có thể thay đổi 

cây trọng điểm sau khi thống nhất bằng văn 

bản với Tổng cục Thống kê. 

Tổng cục Thống kê quy định 5 loại 

cây hằng năm trọng điểm là ngô, 

khoai lang, lạc, sắn, mía. Trong 

trường hợp địa phương không sản 

xuất hoặc sản xuất với diện tích 

không đáng kể, hoặc có sự thay đổi 

cơ cấu cây trồng mà những cây trọng 

điểm đã được Tổng cục Thống kê 

chọn không còn phù hợp với thực 

tiễn sản xuất của địa phương, Cục 

Thống kê có thể thay đổi cây trọng 

điểm. 

Cục Thống kê 

có thể tự thay 

đổi cây hằng 

năm trọng điểm 

 - Số lượng hộ mẫu điều tra cây hằng năm 

trọng điểm:

 - Số lượng hộ mẫu điều tra cây 

hằng năm trọng điểm
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Tổng cục Thống kê quy định số lượng hộ mẫu 

điều tra theo quy mô diện tích gieo trồng của 

một số loại cây như sau:

Tổng cục Thống kê quy định số 

lượng hộ mẫu điều tra theo quy mô 

diện tích gieo trồng của một số loại 

cây như sau:

 + Số lượng mẫu điều tra tối thiểu 30 hộ mẫu/ 

01 loại cây; 

 + Số lượng mẫu điều tra tối thiểu 30 

hộ mẫu/ 01 loại cây; 

 + Số lượng mẫu điều tra tối đa: theo từng quy 

mô của từng loại cây. 

 + Số lượng mẫu điều tra tối đa: theo 

từng quy mô của từng loại cây.

 Mỗi loại cây rau/hoa trọng điểm: điều tra từ 30 

đến 50 hộ mẫu/ 01 loại;

 Mỗi loại cây rau/hoa trọng điểm: 

điều tra từ 30 đến 50 hộ mẫu/ 01 loại 

cây;

 Những cây hằng năm trọng điểm khác (loại trừ 

những cây đã được nêu ở trên): điều tra từ 30 

đến 100 hộ mẫu/ 1 loại cây.

 Những cây hằng năm trọng điểm 

khác (loại trừ những cây đã được nêu 

ở trên): điều tra từ 30 đến 100 hộ 

mẫu/ 1 loại cây.

Cục Thống kê căn cứ vào diện tích các loại cây 

trồng của vụ sản xuất tương ứng được khai thác 

từ cuộc điều tra diện tích cây trồng nông 

nghiệp để lựa chọn quy mô mẫu cho phù hợp.

Cục Thống kê căn cứ vào diện tích 

các loại cây trồng của vụ sản xuất 

tương ứng được khai thác từ cuộc 

điều tra diện tích cây trồng nông 

nghiệp để lựa chọn quy mô mẫu cho 

phù hợp.

 - Số lượng hộ mẫu điều tra nhóm cây hằng 

năm khác nói chung:

 - Số lượng hộ mẫu điều tra nhóm 

cây hằng năm khác nói chung
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Mỗi địa phương điều tra mẫu từ 300 đến 400 

hộ.

Mỗi địa phương điều tra mẫu từ 200 

đến 300 hộ.

Khoảng cỡ 

mẫu giảm

2 Phương pháp chọn mẫu Quy định chung Quy định chung

 - Cục Thống kê trực tiếp chọn mẫu.  - Cục Thống kê trực tiếp chọn mẫu.

 - Việc chọn mẫu điều tra cây hằng năm trọng 

điểm và cây hằng năm khác được thực hiện cả 

ở địa bàn nông thôn (thôn/ấp/bản – sau đây gọi 

chung là cấp thôn) và địa bàn thành thị 

(phường/thị trấn có gieo trồng cây hằng năm 

khác trong vụ sản xuất trên 5 ha – sau đây gọi 

chung là cấp phường).

 - Việc chọn mẫu điều tra cây hằng 

năm trọng điểm và cây hằng năm 

khác được thực hiện cả ở địa bàn 

nông thôn (thôn/ấp/bản – sau đây gọi 

chung là cấp thôn) và địa bàn thành 

thị (phường/thị trấn có gieo trồng 

cây hằng năm khác trong vụ sản xuất 

trên 5 ha – sau đây gọi chung là cấp 

phường).

 - Đơn vị mẫu cấp I là thôn,phường; đơn vị mẫu 

cấp II là hộ.

 - Đơn vị mẫu cấp I: Chọn 

thôn,phường mẫu.

 - Đơn vị mẫu cấp II: Chọn hộ mẫu.

Chi tiết các bước chọn mẫu điều tra cây 

hằng năm trọng điểm và cây hằng năm khác 

như sau:

Chi tiết các bước chọn mẫu điều 

tra cây hằng năm trọng điểm và 

cây hằng năm khác như sau:

a
Chọn mẫu điều tra cây hằng 

năm trọng điểm
 Bước 1: Chọn mẫu cấp I  Bước 1: Chọn mẫu cấp I

*Lập danh sách thôn, phường: *Lập danh sách thôn, phường:
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Việc chọn mẫu cấp I sẽ căn cứ vào kết quả điều 

tra diện tích các cây trồng nông nghiệp của 

từng vụ sản xuất. Cục Thống kê lập danh sách 

toàn bộ các thôn, phườngtheo từng loại cây 

trọng điểm  (gọi là nhóm Tj). Sắp xếp các thôn, 

phườngtheo thứ tự diện tích cây trọng điểm j (j 

=         ) từ cao xuống thấp. Sau đó lựa chọn 

nhóm thôn, phường có diện tích cộng dồn cây j 

đạt giá trị gần nhất với 80% tổng diện tích cây j 

của nhóm Tj (gọi là nhóm tj) và chỉ lựa chọn 

mẫu cấp I trong nhóm tj này.

Việc chọn mẫu cấp I sẽ căn cứ vào 

kết quả điều tra diện tích các cây 

trồng nông nghiệp của từng vụ sản 

xuất. Cục Thống kê lập danh sách 

toàn bộ các thôn, phườngtheo từng 

loại cây trọng điểm  (gọi là nhóm Tj). 

Sắp xếp các thôn, phườngtheo thứ tự 

diện tích cây trọng điểm j (j =          ) 

từ cao xuống thấp. Sau đó lựa chọn 

nhóm thôn, phường có diện tích 

cộng dồn cây j đạt giá trị gần nhất 

với 60% tổng diện tích cây j của 

nhóm Tj (gọi là nhóm tj) và chỉ lựa 

chọn mẫu cấp I trong nhóm tj này.

Hạ tỷ lệ lựa 

chọn nhóm 

thôn, phường 

có diện tích 

cộng dồn từ 

80% xuống 

60%

Tiếp theo, sắp xếp các thôn, phường 

có diện tích trồng cây trọng điểm j 

chiếm 60% diện tích j (j=         ) của 

toàn tỉnh theo thứ tự danh mục hành 

chính (huyện/xã, phường) và theo 

thứ tự thôn (trường hợp là địa bàn 

nông thôn). Căn cứ vào diện tích 

trồng cây loại j của các thôn, phường 

để tính diện tích cộng dồn.

* Chọn mẫu cấp I * Chọn mẫu cấp I
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Chọn mẫu cấp I riêng cho từng loại cây hằng 

năm trọng điểm. Số lượng đơn vị mẫu cấp I của 

mỗi loại cây bằng 5% thôn, phường của nhóm 

tjsau khi đã làm tròn về số nguyên (gọi là nhóm 

Nj) nhưng không ít hơn 5.

Chọn mẫu cấp I riêng cho từng loại 

cây hằng năm trọng điểm. Số lượng 

đơn vị mẫu cấp I của mỗi loại cây 

được quy định trong bảng quy định 

quy mô mẫu. Trường hợp những loại 

cây chưa quy định số lượng 

thôn/phường mẫu, thực hiện chọn số 

thôn/phường mẫu bằng5% thôn, 

phường của nhóm tj sau khi đã làm 

tròn về số nguyên (gọi là nhóm Nj) 

nhưng không ít hơn 5.

Trường hợp tổng số thôn, phường của nhóm tj  

nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì chọn toàn bộ số thôn, 

phường của nhóm tj để điều tra.

Trường hợp tổng số thôn, phường 

của nhóm tj nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì 

chọn toàn bộ số thôn, phường của 

nhóm tj để điều tra.
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Sử dụng chương trình Excel trên máy tính để 

chọn ra số ngẫu nhiên a nằm trong khoảng từ 1 

đến xj (a< xj) bằng câu lệnh 

RANDBETWEEN(1, xj). Đơn vị mẫu cấp I đầu 

tiên được chọn là thôn/phường/thị trấncó diện 

tích cộng dồn đạt giá trị bằng hoặc lớn hơn gần 

nhất với giá trị a. Các đơn vị mẫu cấp I được 

chọn tiếp theo là thôn, phườngcó diện tích cộng 

dồn bằng hoặc lớn hơn gần nhất với các giá trị 

a+ xj, a+2xj, a+3xj… chọn cho đến khi đủ số 

mẫu cấp I.

Chọn số ngẫu nhiên a nằm trong 

khoảng từ 1 đến kj (a<kj). Đơn vị 

mẫu cấp I đầu tiên được chọn là 

thôn/phường/thị trấncó diện tích 

cộng dồn đạt giá trị bằng hoặc lớn 

hơn gần nhất với giá trị a. Các đơn vị 

mẫu cấp I được chọn tiếp theo là 

thôn, phườngcó diện tích cộng dồn 

bằng hoặc lớn hơn gần nhất với các 

giá trị a+ kj, a+2kj, a+3kj… chọn cho 

đến khi đủ số mẫu cấp I.

 Bước 2: Chọn mẫu cấp II  Bước 2: Chọn mẫu cấp II

* Lập danh sách hộ: * Lập danh sách hộ:

 + Đối với đơn vị mẫu cấp I được chọn là 

thôn/ấp/bản: lập danh sách các hộ có gieo trồng 

cây hằng năm trọng điểm từ 100m
2
 trở lên 

trong phạm vi địa lý của thôn;

 + Đối với đơn vị mẫu cấp I được 

chọn là thôn/ấp/bản: lập danh sách 

các hộ có gieo trồng cây hằng năm 

trọng điểm từ 100m
2
 trở lên trong 

phạm vi địa lý của thôn;

 + Đối với đơn vị mẫu cấp I được chọn là 

phường/ thị trấn: lập danh sách các hộ có gieo 

trồng cây hằng năm trọng điểm từ 100m
2
 trở 

lên trong phạm vi địa lý của 01 đến 02 tổ dân 

phố/tiểu khu có diện tích gieo trồng lớn nhất.

 + Đối với đơn vị mẫu cấp I được 

chọn là phường/ thị trấn: lập danh 

sách các hộ có gieo trồng cây hằng 

năm trọng điểm từ 100m
2
 trở lên 

trong phạm vi địa lý của 01 đến 02 

tổ dân phố/tiểu khu có diện tích gieo 

trồng lớn nhất.
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Chi cục Thống kê có đơn vị mẫu cấp I phối hợp 

với Thống kê xã/phường và trưởng thôn/tổ 

trưởng tổ dân phố/tiểu khu mẫu lập danh sách 

hộ theo Bảng kê hộ có gieo trồng cây hằng năm 

trọng điểm, theo từng loại cây trọng điểm và 

gửi danh sách này về Cục Thống kê để chọn 

mẫu. Mỗi hộ mẫu chỉ được chọn một lần ở dàn 

mẫu điều tra một loại cây trọng điểm.Việc lập 

danh sách các hộ thực tế có trồng cây hằng năm 

trọng điểm thực hiện theo thứ tự địa lý tự nhiên 

(từ đầu đến cuối thôn/tổ dân phố/tiểu khu hoặc 

theo hướng từ Bắc – Nam hoặc Đông - Tây) và 

đánh thứ tự từ 1 đến hết.

Chi cục Thống kê có đơn vị mẫu cấp 

I phối hợp với Thống kê xã/phường 

và trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân 

phố/tiểu khu mẫu lập danh sách hộ 

theo mẫu bảng kê số 01/BK-HNTĐ-

HO, theo từng loại cây trọng điểm và 

gửi danh sách này về Cục Thống kê 

để chọn mẫu. Mỗi hộ mẫu chỉ được 

chọn một lần ở dàn mẫu điều tra một 

loại cây trọng điểm.Việc lập danh 

sách các hộ thực tế có trồng cây 

hằng năm trọng điểm thực hiện theo 

thứ tự địa lý tự nhiên (từ đầu đến 

cuối thôn/tổ dân phố/tiểu khu hoặc 

theo hướng từ Bắc – Nam hoặc Đông 

- Tây) và đánh thứ tự từ 1 đến hết.

+ Cục Thống kê tổng hợp danh sách hộ chung 

toàn tỉnh theo từng loại cây trọng điểm theo thứ 

tự danh mục hành chính của các huyện, xã, 

phường/thị trấn có địa bàn mẫu (gọi là nhóm hộ 

HOj) và tiến hành chọn hộ mẫu.

+ Cục Thống kê tổng hợp danh sách 

hộ chung toàn tỉnh theo từng loại cây 

trọng điểm theo thứ tự danh mục 

hành chính của các huyện, xã, 

phường/thị trấn có địa bàn mẫu (gọi 

là nhóm hộ HOj) và tiến hành chọn 

hộ mẫu.

* Chọn mẫu cấp II (hộ mẫu):
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 + Tổng số hộ mẫu điều tra cây trọng điểm nj 

được xác định theo từng loại cây và từng mùa 

vụ đã được quy định trong mục 1. Quy mô mẫu 

của phụ lục này

+ Tổng số hộ mẫu điều tra cây trọng 

điểm njđược xác định theo từng loại 

cây và từng mùa vụ đã được quy 

định trong mục 1. Quy mô mẫu của 

phụ lục này

Sử dụng chương trình Excel trên máy tính để 

chọn ra số ngẫu nhiên b nằm trong khoảng từ 1 

đến yj (b< yj) bằng câu lệnh 

RANDBETWEEN(1, yj). Hộ đầu tiên được 

chọn là hộ có số thứ tự b trong nhóm hộ HOj đã 

được chọn ở trên. Hộ tiếp theo có số thứ tự b+ 

yj; b+2yj;…; b+(nj-1)yj. Thứ tự của các hộ được 

chọn là các giá trị vừa được tính toán sau khi 

đã làm tròn.

Chọn số ngẫu nhiên b nằm trong 

khoảng từ 1 đến kj (b<kj). Hộ đầu 

tiên được chọn là hộ có số thứ tự b 

trong nhóm hộ HOj đã được chọn ở 

trên. Hộ tiếp theo có số thứ tự b+ kj; 

b+2kj;…; b+(nj-1)kj. Thứ tự của các 

hộ được chọn là các giá trị vừa được 

tính toán sau khi đã làm tròn.

Lưu ý: Trường hợp số hộ mẫu trong danh sách 

HOj nhỏ hơn hoặc bằng số hộ mẫu tối đa đã 

được quy định trong mục 1. Quy mô mẫu của 

phụ lục này thì chọn toàn bộ số hộ trong danh 

sách HOj để điều tra.

Lưu ý: Trường hợp số hộ mẫu trong 

danh sách HOj nhỏ hơn hoặc bằng số 

hộ mẫu tối đa đã được quy định 

trong mục 1. Quy mô mẫu của phụ 

lục này thì chọn toàn bộ số hộ trong 

danh sách HOj để điều tra.
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Dàn mẫu điều tra cây hằng năm trọng điểm 

được chọn cho từng vụ của từng năm riêng biệt 

dựa trên tình hình sản xuất thực tế tại địa 

phương. Tuy nhiên, nếu tình hình sản xuất các 

loại cây trồng trọng điểm không thay đổi nhiều 

qua các năm thì có thể ổn định các đơn vị đại 

diện để tiến hành điều tra cho năm tiếp theo. 

Trong trường hợp hộ mẫu không thể thu thập 

thông tin vì các lý do khác nhau thì cần thay 

đổi hộ đó theo nguyên tắc lấy hộ liền kề phía 

trên hoặc dưới hộ đã được chọn. Việc chọn hộ 

mẫu thay thế do Chi cục Thống kê có đơn vị 

mẫu cấp I thực hiện.

Dàn mẫu điều tra cây hằng năm 

trọng điểm được chọn cho từng vụ 

của từng năm riêng biệt dựa trên tình 

hình sản xuất thực tế tại địa phương. 

Tuy nhiên, nếu tình hình sản xuất 

các loại cây trồng trọng điểm không 

thay đổi nhiều qua các năm thì có thể 

ổn định các đơn vị đại diện để tiến 

hành điều tra cho năm tiếp theo. 

Trong trường hợp hộ mẫu không thể 

thu thập thông tin vì các lý do khác 

nhau thì cần thay đổi hộ đó theo 

nguyên tắc lấy hộ liền kề phía trên 

hoặc dưới hộ đã được chọn. Việc 

chọn hộ mẫu thay thế do Chi cục 

Thống kê có đơn vị mẫu cấp I thực 

hiện.

b
Chọn mẫu điều tra cây hằng 

năm khác
 Bước 1: Chọn mẫu cấp I  Bước 1: Chọn mẫu cấp I

* Lập danh sách thôn, phường: * Lập danh sách thôn, phường:
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Sau khi loại trừ những địa bàn đã điều tra cây 

hằng năm trọng điểm, căn cứ vào kết quả điều 

tra diện tích của từng vụ sản xuất, Cục Thống 

kê lập danh sách toàn bộ các thôn, phường có 

gieo trồng cây hằng năm khác (gọi là nhóm Tk). 

Sắp xếp các thôn, phường theo thứ tự diện tích 

từ cao xuống thấp. Sau đó lựa chọn nhóm thôn, 

phường có diện tích cộng dồn đạt giá trị gần 

nhất với 80% tổng diện tích nhóm Tk (gọi là 

nhóm tk) và chỉ lựa chọn đơn vị mẫu cấp I để 

điều tra nhóm cây hằng năm khác còn lại trong 

nhóm tk này.

Sau khi loại trừ những địa bàn đã 

điều tra cây hằng năm trọng điểm, 

căn cứ vào kết quả điều tra diện tích 

của từng vụ sản xuất, Cục Thống kê 

lập danh sách toàn bộ các thôn, 

phường có gieo trồng cây hằng năm 

khác (gọi là nhóm Tk). Sắp xếp các 

thôn, phường theo thứ tự diện tích từ 

cao xuống thấp. Sau đó lựa chọn 

nhóm thôn, phường có diện tích 

cộng dồn đạt giá trị gần nhất với 

60% tổng diện tích nhóm Tk (gọi là 

nhóm tk) và chỉ lựa chọn đơn vị mẫu 

cấp I để điều tra nhóm cây hằng năm 

khác còn lại trong nhóm tk này.

Hạ tỷ lệ lựa 

chọn nhóm 

thôn, phường 

có diện tích 

cộng dồn từ 

80% xuống 

60%

Tiếp theo, sắp xếp các thôn, phường 

có diện tích trồng cây hằng năm khác 

chiếm 60% diện tích ở trên của toàn 

tỉnh theo thứ tự danh mục hành 

chính (huyện/xã,phường) và theo thứ 

tự thôn (trường hợp địa bàn thuộc 

khu vực nông thôn). (Thực hiện 

tương tự như cây trọng điểm).

Chọn mẫu cấp I: Chọn mẫu cấp I:
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Số lượng đơn vị mẫu cấp I được chọn để điều 

tra nhóm cây hằng năm khác còn lại bằng 2% 

số thôn, phường của nhóm tk sau khi đã làm 

tròn về số nguyên (gọi là nhóm Nk) nhưng 

không ít hơn 5.

Số lượng đơn vị mẫu cấp I được 

chọn để điều tra nhóm cây hằng năm 

khác còn lại bằng 2% số thôn, 

phường của nhóm tk sau khi đã làm 

tròn về số nguyên (gọi là nhóm Nk) 

nhưng không ít hơn 5.

Trường hợp tổng số thôn, phườngcủa nhóm tk  

nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì chọn toàn bộ số thôn, 

phườngcủa nhóm tk để điều tra.

Trường hợp tổng số thôn, 

phườngcủa nhóm tk nhỏ hơn hoặc 

bằng 5 thì chọn toàn bộ số thôn, 

phườngcủa nhóm tk để điều tra.

Sử dụng chương trình Excel trên máy tính để 

chọn ra số ngẫu nhiên c nằm trong khoảng từ 1 

đến xk (c< xk) bằng câu lệnh 

RANDBETWEEN(1, xk). Đơn vị mẫu cấp Iđầu 

tiên được chọn là thôn/phường/thị trấn có diện 

tích cộng dồn đạt giá trị bằng hoặc lớn hơn gần 

nhất với giá trị c. Các đơn vị mẫu cấp Iđược 

chọn tiếp theo là thôn, phườngcó diện tích cộng 

dồn bằng hoặc lớn hơn gần nhất với các giá trị 

c+ xk, c+2xk, c+3xk … chọn cho đến khi đủ số 

đơn vị mẫu cấp I.

Chọn số ngẫu nhiên c nằm trong 

khoảng từ 1 đến xk (c< xk). Đơn vị 

mẫu cấp Iđầu tiên được chọn là 

thôn/phường/thị trấn có diện tích 

cộng dồn đạt giá trị bằng hoặc lớn 

hơn gần nhất với giá trị c. Các đơn vị 

mẫu cấp Iđược chọn tiếp theo là 

thôn, phườngcó diện tích cộng dồn 

bằng hoặc lớn hơn gần nhất với các 

giá trị c+ xk, c+2xk, c+3xk … chọn 

cho đến khi đủ số đơn vị mẫu cấp I.
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Kiểm tra tính đại diện: Các đơn vị mẫu cấp 

Iđược chọn phải đảm bảo trồng đa dạng các 

loại cây hằng năm khác.Nếu đơn vị mẫu cấp 

Iđược chọn không đảm bảo tính đại diện thì 

tiến hành chọn lại bằng cách thay đổi đơn vị 

mẫu cấp Iđầu tiên hoặc sử dụng phương pháp 

chuyên gia lựa chọn đơn vị mẫu cấp Iđại diện 

hơn để thay thế. 

Kiểm tra tính đại diện: Các đơn vị 

mẫu cấp Iđược chọn phải đảm bảo 

trồng đa dạng các loại cây hằng năm 

khác.Nếu đơn vị mẫu cấp Iđược 

chọn không đảm bảo tính đại diện thì 

tiến hành chọn lại bằng cách thay đổi 

đơn vị mẫu cấp Iđầu tiên hoặc sử 

dụng phương pháp chuyên gia lựa 

chọn đơn vị mẫu 

 Bước 2: Chọn mẫu cấp II  Bước 2: Chọn mẫu cấp II

* Lập danh sách hộ: * Lập danh sách hộ:

 + Đối với đơn vị mẫu cấp I được chọn là 

thôn/ấp/bản: lập danh sách các hộ có gieo trồng 

cây hằng năm khác từ 100m
2
 trở lên trong 

phạm vi địa lý của thôn;

 + Đối với đơn vị mẫu cấp I được 

chọn là thôn/ấp/bản: lập danh sách 

các hộ có gieo trồng cây hằng năm 

khác từ 100m
2
 trở lên trong phạm vi 

địa lý của thôn;

 + Đối với đơn vị mẫu cấp I được chọn là 

phường/thị trấn: lập danh sách các hộ có gieo 

trồng cây hằng năm khác từ 100m
2
 trở lên trong 

phạm vi địa lý của 01 đến 02 tổ dân phố/tiểu 

khu có diện tích gieo trồng lớn nhất;

 + Đối với đơn vị mẫu cấp I được 

chọn là phường/thị trấn: lập danh 

sách các hộ có gieo trồng cây hằng 

năm khác từ 100m
2
 trở lên trong 

phạm vi địa lý của 01 đến 02 tổ dân 

phố/tiểu khu có diện tích gieo trồng 

lớn nhất;
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Chi cục Thống kê có đơn vị mẫu cấp I phối hợp 

với Thống kê xã/phường và trưởng thôn/tổ 

trưởng tổ dân phố/tiểu khu mẫu lập danh sách 

hộ theo Bảng kê hộ có gieo trồng cây hằng năm 

khácvà gửi danh sách này về Cục Thống kê để 

chọn mẫu. Việc lập danh sách các hộ thực tế có 

trồng cây hằng năm khác của đơn vị mẫu cấp I 

thực hiện theo thứ tự địa lý tự nhiên (từ đầu 

đến cuối thôn/tổ dân phố/tiểu khu hoặc theo 

hướng từ Bắc – Nam hoặc Đông - Tây) và đánh 

thứ tự từ 1 đến hết.Đối với những địa bàn rộng 

hoặc đi lại khó khăn thì có thể chia địa bàn ra 

thành 2 hoặc 3 cụm và tiến hành lập danh sách 

trong phạm vi một cụm để chọn đủ số hộ đại 

diện cho cả địa bàn

Chi cục Thống kê có đơn vị mẫu cấp 

I phối hợp với Thống kê xã/phường 

và trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân 

phố/tiểu khu lập danh sách hộ theo 

mẫu bảng kê số02/BK-HNK-HO, hộ 

có gieo trồng cây hằng năm khácvà 

gửi danh sách này về Cục Thống kê 

để chọn mẫu. Việc lập danh sách các 

hộ thực tế có trồng cây hằng năm 

khác của đơn vị mẫu cấp I thực hiện 

theo thứ tự địa lý tự nhiên (từ đầu 

đến cuối thôn/tổ dân phố/tiểu khu 

hoặc theo hướng từ Bắc – Nam hoặc 

Đông - Tây) và đánh thứ tự từ 1 đến 

hết.Đối với những địa bàn rộng hoặc 

đi lại khó khăn thì có thể chia địa 

bàn ra thành 2 hoặc 3 cụm và tiến 

hành lập danh sách trong phạm vi 

một cụm để chọn đủ số hộ đại diện 

cho cả địa bàn.
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 + Cục Thống kê tổng hợp danh sách các hộ 

chung toàn tỉnh theo thứ tự Danh mục các đơn 

vị hành chính của các huyện, xã, phường/thị 

trấn có địa bàn mẫu (gọi là nhóm hộ HOk) và 

tiến hành chọn hộ mẫu.

 + Cục Thống kê tổng hợp danh sách 

các hộ chung toàn tỉnh theo thứ tự 

Danh mục các đơn vị hành chính của 

các huyện, xã, phường/thị trấn có địa 

bàn mẫu (gọi là nhóm hộ HOk) và 

tiến hành chọn hộ mẫu.

* Chọn mẫu cấp II (hộ mẫu): * Chọn mẫu cấp II (hộ mẫu):

 + Tổng số hộ mẫu điều tra cây hằng năm khác 

nk được xác định theo từng mùa vụ đã được 

quy định trong mục 1. Quy mô mẫu của phụ lục 

này.

 + Tổng số hộ mẫu điều tra cây hằng 

năm khác nk được xác định theo từng 

mùa vụ đã được quy định trong mục 

1. Quy mô mẫu của phụ lục này.

Sử dụng chương trình Excel trên máy tính để 

chọn ra số ngẫu nhiên d nằm trong khoảng từ 1 

đến yk(d<yk) bằng câu lệnh 

RANDBETWEEN(1, yk). Hộ đầu tiên được 

chọn là hộ có số thứ tự d trong nhóm hộ HOk  

của các thôn mẫu toàn tỉnh. Hộ tiếp theo có số 

thứ tự d+yk; d+2yk;…; d+(nk-1)yk. Thứ tự của 

các hộ được chọn là các giá trị vừa được tính 

toán sau khi đã làm tròn.

Chọn số ngẫu nhiên d nằm trong 

khoảng từ 1 đến yk(d<yk). Hộ đầu 

tiên được chọn là hộ có số thứ tự d 

trong nhóm hộ HOk của các thôn 

mẫu toàn tỉnh. Hộ tiếp theo có số thứ 

tự d+yk; d+2yk;…; d+(nk-1)yk. Thứ 

tự của các hộ được chọn là các giá trị 

vừa được tính toán sau khi đã làm 

tròn.
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Trường hợp số hộ mẫu trong danh sách HOk 

nhỏ hơn hoặc bằng 200 đối với vụ Đông/ vụ 

Xuân và nhỏ hơn hoặc bằng 300 đối với vụ 

Đông xuân/ vụ Mùa thì chọn toàn bộ số hộ 

trong danh sách HOk để điều tra.

Trường hợp số hộ mẫu trong danh 

sách HOk nhỏ hơn hoặc bằng 200 đối 

với vụ Đông/ vụ Xuân và nhỏ hơn 

hoặc bằng 300 đối với vụ Đông 

xuân/ vụ Mùa thì chọn toàn bộ số hộ 

trong danh sách HOk để điều tra.

Dàn mẫu điều tra cây hằng năm khác được 

chọn cho từng vụ của từng năm riêng biệt dựa 

trên tình hình sản xuất thực tế tại địa phương. 

Trong trường hợp hộ mẫu không thể thu thập 

thông tin vì các lý do khác nhau thì cần thay 

đổi hộ đó theo nguyên tắc lấy hộ liền kề phía 

trên hoặc dưới hộ đã được chọn.Việc chọn hộ 

mẫu để thay thế do Chi cục Thống kê có đơn vị 

mẫu cấp I thực hiện.

Dàn mẫu điều tra cây hằng năm khác 

được chọn cho từng vụ của từng năm 

riêng biệt dựa trên tình hình sản xuất 

thực tế tại địa phương. Trong trường 

hợp hộ mẫu không thể thu thập 

thông tin vì các lý do khác nhau thì 

cần thay đổi hộ đó theo nguyên tắc 

lấy hộ liền kề phía trên hoặc dưới hộ 

đã được chọn.Việc chọn hộ mẫu để 

thay thế do Chi cục Thống kê có đơn 

vị mẫu cấp I thực hiện.

IV  THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
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1 Thời điểm điều tra

Cuộc điều tra được tiến hành theo từng vụ sản 

xuất. Do mỗi địa phương có thể trồng nhiều 

loại cây và thời điểm kết thúc thu hoạch của 

mỗi loại cây cũng khác nhau, vì vậy Tổng cục 

Thống kê quy định thời điểm tiến hành điều tra 

được thực hiện sau khi hầu hết các loại cây 

hằng năm trong vụ được thu hoạch xong.

Cuộc điều tra được tiến hành theo 

từng vụ sản xuất. Do mỗi địa phương 

có thể trồng nhiều loại cây và thời 

điểm kết thúc thu hoạch của mỗi loại 

cây khác nhau, vì vậy quy định thời 

điểm tiến hành điều tra được thực 

hiện sau khi hầu hết các loại cây 

hằng năm trong vụ được thu hoạch 

xong.

2 Thời gian điều tra
Thời gian tiến hành điều tra: 10 ngày, bắt đầu 

từ thời điểm điều tra.

Thời gian thu thập thông tin là 15 

ngày, bắt đầu từ thời điểm điều tra.

Thời gian thu 

thập thông tin 

dài hơn 5 ngày

3 Phương pháp điều tra
Áp dụng hai phương pháp dưới đây để thu thập 

thông tin:

Điều tra áp dụng hai phương pháp 

điều tra thu thập thông tin là điều tra 

trực tiếp và điều tra gián tiếp.

* Thu thập số liệu trực tiếp * Thu thập số liệu trực tiếp
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Thực hiện thu thập số liệu trực tiếp đối với hộ: 

Điều tra viên đến từng hộ được chọn, thực hiện 

phỏng vấn trực tiếp người nắm được thông tin 

về hoạt động sản xuất cây hằng năm khác, tiêu 

dùng và bán ra sản phẩm cây hằng năm khác 

của hộ để ghi vào phiếu điều tra.

Áp dụng đối với các hộ mẫu: Điều 

tra viên đến từng hộ điều tra mẫu, 

thực hiện phỏng vấn trực tiếp người 

nắm nhiều thông tin nhất về hoạt 

động sản xuất cây hằng nămcủa hộ 

và điền thông tin vào phiếu điều tra 

điện tử (CAPI) được cài đặt trên điện 

thoại hoặc máy tính bảng của điều 

tra viên.

Thay phiếu 

giấy bằng 

phiếu điện tử 

CAPI được cài 

đặt trên điện 

thoại thông 

minh hoặc máy 

tính bảng

* Thu thập số liệu gián tiếp * Thu thập số liệu gián tiếp

Thực hiện thu thập số liệu gián tiếp đối với các 

DN, HTX, ĐVSN trực tiếp sản xuất cây hằng 

năm: Cơ quan Thống kê giải thích, hướng dẫn 

phương pháp ghi phiếu điều tra cho đơn vị 

được điều tra; cấp tài khoản và mật khẩu để 

đơn vị được điều tra tự đăng nhập và cung cấp 

thông tin vào phiếu điều tra trên trang thông tin 

điện tử của Tổng cục Thống kê. Trường hợp 

đơn vị được điều tra không cung cấp thông tin 

trực tuyến, có thể ghi phiếu và gửi về cơ quan 

Thống kê địa phương; nếu là phiếu giấy cần có 

chữ ký duyệt của lãnh đạo và đóng dấu của đơn 

vị. 

Áp dụng đối với các DN, HTX, 

ĐVSN: Các đơn vị thực hiện cung 

cấp thông tin trên Trang thông tin 

điện tử của Điều tra năng suất, sản 

lượng cây hằng năm. Cục Thống kê 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (Viết gọn là Cục Thống kê cấp 

tỉnh) lập danh sách các đơn vị điều 

tra; cung cấp tài khoản và mật khẩu 

để DN, HTX, ĐVSN đăng nhập vào 

hệ thống và cung cấp thông tin.

Thay phiếu 

giấy bằng 

phiếu Wed 

forrm trên 

trang thông tin 

điện tử của 

Điều tra năng 

suất, sản lượng 

cây hằng năm 

V NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA

1 Nội dung điều tra Cuộc điều tra thu thập các thông tin:
Cuộc điều tra thu thập các thông 

tin:
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 - Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch các 

loại cây hằng năm;

 - Diện tích gieo trồng, diện tích thu 

hoạch các loại cây hằng năm.

 - Diện tích được cơ giới hóa; diện tích sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật, điều tiết sinh trưởng; 

diện tích sử dụng phân bón hóa học; diện tích 

liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các loại cây 

hằng năm;

 - Sản lượng sản phẩm thu hoạch, 

sản lượng sản phẩm bán ra của các 

loại cây hằng năm.

 - Sản lượng sản phẩm thu hoạch, sản lượng sản 

phẩm bán ra của các loại cây hằng năm;

 - Doanh thu từ sản lượng sản phẩm 

bán ra của các loại cây hằng năm.

 - Sản lượng sản phẩm các loại cây hằng năm 

do hộ tự sản xuất dự kiến được để lại với mục 

đích tiêu dùng cuối cùng tại hộ gia đình;

- Kết quả sản xuất giống cây hằng 

năm của các DN/HTX/ĐVSN.

 - Doanh thu từ sản lượng sản phẩm bán ra của 

các loại cây hằng năm;

 - Thông tin về dịch vụ trồng trọt; 

dịch vụ sau thu hoạch.

 - Kết quả sản xuất giống cây hằng năm của các 

DN/HTX/ĐVSN.

2 Phiếu điều tra
Có 03 loại phiếu điều tra được sử dụng trong 

cuộc điều tra này, bao gồm

Có 02 loại phiếu điều tra được sử

dụng trong cuộc điều tra này, bao

gồm:

giảm số phiếu 

1

 - Phiếu số 1/NSSL-HNTĐ-HO: Phiếu thu thập 

thông tin về cây hằng năm trọng điểm và cây 

hằng năm khác của hộ;

 - Phiếu số 01/NSSL-HM: Phiếu thu 

thập thông tin về cây hằng năm trọng 

điểm và cây hằng năm khác của hộ.

Gộp phiếu số 1 

và số 2 của PA 

1502 thành 

phiếu số 1 của 

PA 740
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 - Phiếu số 2/NSSL-HNK-HO: Phiếu thu thập 

thông tin về cây hằng năm khác của hộ;

 - Phiếu số 02/NSSL-DN,HTX: 

Phiếu thu thập thông tin về cây hằng 

năm của DN, HTX, ĐVSN.

Đổi phiếu số 3 

của PA 1502 

thành phiếu sô 

2 của PA 740

 - Phiếu số 3/NSSL-HN-DN: Phiếu thu thập 

thông tin về cây hằng năm của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp.

VI
Phân loại thống kê sử 

dụng trong điều tra

Các bảng phân loại được áp dụng trong cuộc 

điều tra này gồm:                                                                       

                     - Hệ thống ngành kinh tế Việt 

Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-

TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ;                                      - Hệ thống 

ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết 

định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;                                       

                     - Danh mục các đơn vị hành chính 

Việt Nam ban hành theo Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 

của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật đến 

thời điểm điều tra.

Các bảng phân loại được áp dụng 

trong cuộc điều tra này gồm:                                                                       

                                                         - 

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

ban hành theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;                                      

                                     - Hệ thống 

ngành sản phẩm Việt Nam ban hành 

theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg 

ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ;                                       

       - Danh mục các đơn vị hành 

chính Việt Nam ban hành theo Quyết 

định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 

tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng 

Chính phủ và được cập nhật đến thời 

điểm điều tra.
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VII
Quy trình xử lý và biểu 

đầu ra của điều tra

1 Quy trình xử lý thông tin

 - Đối với phiếu điều tra giấy: Sau khi kết thúc 

giai đoạn thu thập thông tin, các loại phiếu điều 

tra được gửi về cơ quan Thống kê để kiểm tra, 

làm sạch, đánh mã. Cục Thống kê trực tiếp 

nghiệm thu số lượng, chất lượng theo từng loại 

phiếu điều tra. Phiếu điều tra được nhập tin tại 

cơ quan Thống kê địa phương theo chương 

trình phần mềm thống nhất do Tổng cục Thống 

kê xây dựng.Cục Thống kê kiểm tra, xử lý, 

nghiệm thu, truyền cơ sở dữ liệu điều tra, gửi 

báo cáo phân tích và biểu tổng hợp về Tổng 

cục Thống kê;

 - Phiếu điều tra điện tử (CAPI): 

Thực hiện phỏng vấn và ghi chép 

thông tin vào phiếu điện tử. Sau khi 

kiểm tra, hoàn thiện phiếu, điều tra 

viên (ĐTV) đồng bộ để gửi số liệu 

về hệ thống máy chủ của Tổng cục 

Thống kê. Tại đây, dữ liệu điều tra 

được giám sát viên (GSV) các cấp 

kiểm tra, duyệt và nghiệm thu số liệu.

PA 1502 phiếu 

giấy được 

kiểm tra, làm 

sạch, đánh mã, 

nhập tin tại cơ 

quan Thống 

kê; PA 740 

(CAPI) không 

phải làm sạch, 

đánh mã mà 

chỉ kiểm tra, 

hoàn thiện 

phiếu và đồng 

bộ dữ liệu về 

máy chủ của 

Tổng Cục 

Thống kê
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1 Quy trình xử lý thông tin

 - Đối với phiếu điều tra điện tử: Kết thúc thời 

gian thu thập thông tin tại DN/HTX/ĐVSN, các 

giám sát viên tiến hành kiểm tra số lượng, chất 

lượng trước khi chấp nhận phiếu điều tra; thông 

tin của phiếu điều tra trực tuyến sẽ được cập 

nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu tập trung tại 

Tổng cục Thống kê.

 - Phiếu điều tra trực tuyến 

(Webform): DN, HTX, ĐVSN thực 

hiện kê khai thông tin trên phiếu 

theo hướng dẫn của ĐTV; sau khi 

hoàn thành kê khai phiếu, thực hiện 

kiểm tra, hoàn thành và gửi thông tin 

về hệ thống máy chủ của Tổng cục 

Thống kê. Dữ liệu điều tra sẽ được 

GSV các cấp kiểm tra, duyệt, nghiệm 

thu.

Dữ liệu điều tra phiếu điện tử; dữ 

liệu phiếu điều tra trực tuyến được 

tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung 

điều tra năng suất, sản lượng cây 

hằng năm; dữ liệu được làm sạch, xử 

lý và tổng hợp kết quả điều tra.

2
Tổng hợp, tính toán kết quả 

điều tra mẫu

Kết quả điều tra về cây hằng năm được tổng 

hợp và suy rộng cho cấp tỉnh.

Kết quả điều tra về cây hằng năm 

được tổng hợp và suy rộng cho cấp 

tỉnh.

Tổng hợp, tính toán, suy rộng kết quả điều tra 

mẫu theo từng loại cây từ Phiếu số 1/NSSL-

HNTĐ-HO và Phiếu số 2/NSSL-HNK-HO.

Tổng hợp, tính toán, suy rộng kết 

quả điều tra mẫu theo từng loại cây 

từ Phiếu số 01/NSSL-HM.
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Tổng hợp, tính kết quả điều tra toàn bộ theo 

từng loại cây từ phiếu số 3/NSSL-HN-DN 

Tổng hợp thông tin về diện tích và 

sản lượng sản phẩm cây hằng năm; 

kết quả sản xuất giống cây hằng năm 

từ Phiếu số 02/NSSL-DN, HTX.

3 Biểu đầu ra của điều tra

Kết quả điều tra được tổng hợp cho cấp tỉnh và 

toàn quốc của từng kỳ điều tra theo hệ thống 

biểu tổng hợp do Tổng cục Thống kê biên soạn 

và cài đặt trong phần mềm xử lý kết quả điều 

tra.

Kết quả điều tra được tổng hợp 

thành các biểu số liệu, trình bày kết 

quả điều tra cây hằng năm theo từng 

kỳ điều tra và các biểu tổng hợp 

phục vụ biên soạn báo cáo kết quả 

hoạt động trồng trọtcủa toàn quốc và 

cấp tỉnh phân theo loại hình kinh tế.

VII NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP 


