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STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo 

I NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

1 01.N/BCCC-NLTS Một số chỉ tiêu chủ yếu của trang trại 
 Chính thức 

năm 

2 02.N/BCCC-NLTS Một số chỉ tiêu cơ bản của chủ trang trại 
 Chính thức 

năm 

3 
03.N/BCCC-NLTS 

 i  tr  sản ph m thu hoạch trên một hecta   t 

tr ng tr t v  nu i tr ng thủy sản 

 Chính thức 

năm 

4 04.H/BCCC-NLTS 
Diện tích, năng su t, sản lượng cây h ng năm 

(ước tính, sơ bộ) 

- Ước tính 

- Sơ bộ 

5 
05.H/BCCC-NLTS 

Diện tích, năng su t, sản lượng cây h ng năm 

(chính thức)  Chính thức 

6 06.H/BCCC-NLTS 
Diện tích, sản lượng cây lâu năm (ước tính  6 

tháng/ 9 tháng) 

- Ước 6 th ng 

- Ước 9 th ng 

7 07.N/BCCC-NLTS 
Diện tích, năng su t, sản lượng cây lâu năm 

(ước/ sơ bộ năm) 

- Ước năm 

- Sơ bộ năm 

8 08.N/BCCC-NLTS 
Diện tích, năng su t, sản lượng cây lâu năm 

(chính thức) 

 Chính thức 

năm 

9 09.S/BCCC-NLTS Số lượng v  sản ph m chăn nu i (6 th ng)  6 tháng 

10 10.N/BCCC-NLTS Số lượng v  sản ph m chăn nu i (năm)  Năm 

11 11.Q/BCCC-NLTS Số lượng v  sản ph m chăn nu i (quý) 
- Quý 

- Quý 

12 12.H/BCCC-NLTS Ước tính sản ph m chăn nuôi 
 - Ước 9 th ng 

v  cả năm 

13 13.H/BCCC-NLTS 
Tr ng rừng v  chăm sóc, nu i dưỡng rừng (ước 

tính/ sơ bộ) 

- Ước 6 th ng 

 ầu năm; 

- Ước 9 th ng 

 ầu năm; 

- Sơ bộ năm 

14 14.N/BCCC-NLTS 

Tr ng rừng v  chăm sóc, nu i dưỡng rừng 

(chính thức) 

 Chính thức 

năm 

15 15.H/BCCC-NLTS 
Khai th c, thu nhặt gỗ v  lâm sản kh c (ước 

tính/ sơ bộ) 

- Ước 6 th ng 

 ầu năm; 

- Ước 9 th ng 

 ầu năm; 

- Sơ bộ năm 

16 16.N/BCCC-NLTS 

Khai th c, thu nhặt gỗ v  lâm sản kh c (chính 

thức) 

 Chính thức 

năm 

 



STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo 

17 17.H/BCCC-NLTS Thiệt hại rừng (ước tính/ sơ bộ) 

- Ước 6 th ng 

 ầu năm; 

- Ước 9 th ng 

 ầu năm; 

- Sơ bộ năm 

18 18.N/BCCC-NLTS 
Thiệt hại rừng (chính thức) 

 Chính thức 

năm 

19 19.N/BCCC-NLTS Ước tính một số chỉ tiêu lâm nghiệp  Ước năm 

20 20.H/BCCC-NLTS 
Tình hình cơ bản về nu i tr ng v  khai th c 

thủy sản nội   a 

- Ước 6 th ng 

- Chính thức 

năm 

21 21.S/BCCC-NLTS Sản lượng thuỷ sản 6 th ng  ầu năm  Ước 6 th ng 

22 22.N/BCCC-NLTS 
Sản lượng thủy sản chính thức năm 

 Chính thức 

năm 

23 23.C/BCCC-NLTS 

Ước tính một số chỉ tiêu thủy sản 9 th ng  ầu 

năm  Ước 9 th ng 

24 24.N/BCCC-NLTS Ước tính một số chỉ tiêu thủy sản  Ước năm 

II CÔNG NGHIỆP 

25 01.N/BCCC-CN  i  tr  sản xu t c ng nghiệp theo gi  hiện h nh Năm 

26 02.N/BCCC-CN 

 i  tr  sản xu t c ng nghiệp theo gi  so s nh 

2010 Năm 

27 03.N/BCCC-CN Sản ph m chủ yếu ng nh c ng nghiệp Năm 

III VỐN ĐẦU TƯ 

28 01.T/BCCC-VĐT 
Thực hiện vốn  ầu tư ph t triển thuộc ngu n 

vốn ngân s ch nh  nước do   a phương quản lý 
Tháng 

29 02.N/BCCC-VĐT Ước thực hiện vốn  ầu tư ph t triển trên   a b n Năm 

30 03.N/BCCC-VĐT 

Thực hiện vốn  ầu tư ph t triển trên   a b n 

chia theo ngu n vốn v  chia theo khoản mục 

 ầu tư 

Năm 

31 04.N/BCCC-VĐT 
Thực hiện vốn  ầu tư ph t triển trên   a b n 

chia theo ng nh kinh tế c p II (VSIC 2007) 
Năm 

32 05.N/BCCC-VĐT 
Danh mục dự  n/c ng trình thực hiện trên   a 

bàn  
Năm 

IV XÂY DỰNG 

33 01.N/BCCC-XD 
 i  tr  sản xu t ng nh xây dựng theo gi  hiện 

hành 
Năm 

34 02.N/BCCC-XD 
 i  tr  sản xu t ng nh xây dựng theo gi  so 

sánh 2010 
Năm 

35 03.N/BCCC-XD 
C ng trình, hạng mục c ng trình xây dựng ho n 

th nh trong năm 
Năm 

V THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

36 01.N/BCCC-TMDV Tổng mức b n lẻ h ng hóa Năm 
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37 02.N/BCCC-TMDV Doanh thu d ch vụ lưu trú và ăn uống Năm 

VI DÂN SỐ - LAO ĐỘNG 

38 01.N/BCCC-DSLĐ Báo cáo chính thức/ước dân số  năm 20..... Năm 

39 02.N/BCCC-DSLĐ 
B o c o ước lao  ộng v  thu nhập của c c  ơn 

v  TW trên   a b n huyện, th nh phố  
6 th ng, năm  

40 03.N/BCCC-DSLĐ 
B o c o ước lao  ộng v  thu nhập khu vực Nh  

nước do Đ a phương quản lý  
6 th ng, năm  

VII XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

41 01a.N/BCCC-XHMT  i o dục phổ th ng  ầu năm h c có  ến 30/9 

42 02a.N/BCCC-XHMT H c sinh phổ th ng chia theo lớp  h c 20..-20.. có  ến 30/9 

43 
03a.N/BCCC-XHMT 

 i o viên v  h c sinh phổ th ng giữa năm h c 

20..-20.. 
Cuối h c kỳ 1 

44 
04a.N/BCCC-XHMT 

H c viên gi o dục thường xuyên giữa năm h c 

20..-20.. 
Cuối h c kỳ 1 

45 05a.N/BCCC-XHMT H c sinh phổ th ng bỏ h c năm h c 20...-20... Năm 

46 06a.N/BCCC-XHMT 
H c sinh tốt nghiệp phổ th ng v  gi o dục 

thường xuyên cuối năm 20...-20... 
Năm 

47 07a.N/BCCC-XHMT  i o dục mầm non giữa năm h c 20..-20.. Cuối h c kỳ 1 

48 01b.N/BCCC-XHMT Cơ sở y tế v  giường bệnh (có  ến 31/12/20....) Năm 

49 02b.N/BCCC-XHMT Nhân lực y tế  (có  ến 31/12/20....) Năm 

50 01c.H/BCCC-XHMT B o c o thiệt hại do thiên tai 
Theo từng  ợt 

thiên tai 

51 01d.T/BCCC-XHMT B o c o thiếu  ói trong n ng dân Tháng 

VIII 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI 

Quí, 6 tháng, 9 

th ng, năm 

    

 

 

 


