
NIN { L)

Be KE HoACH va pAu rU ceNG HoA xA ngl cHU Ncni.t vrET NAM
roNc cuc ru6mc xB D6c I0p - Tu do - Hanh phric

so:570lQD-TCTK Hd Noi, ngdy l-{thdng 7 ndm 2018

QUYET EINH
Vii viQc ban hinh c6c phuong 6n tli6u tra n6ng nghiQp vi thfry sin

TONG CUC TRIIONG TONG CUC TU6XC XT }

Cdn cir LUat Th0iig-k6 ngdy 23 thdng 11 ndm 2015;

Cdn cir,QryOt eirn d5 SqlZOtOlQE-TTg ngey 24 thdng 8 ndm 2010 ci,r-
a7

Thri tucmg Chfnh phu quy dfnh chirc n5.ng, nhiQm vu, quy€n h4n vd co cdu t6

chirc cua TOn$ cgc Thting kC tryc thuQc 89 KC ho4ch vd DAu tu; Quyi5t dinh so

6512013/QE-TTg ngey 11 thSng 11 ndm 2013 ctra Thri tuong Chinh phri sria d6i,

bO sung Ei6m a Khodn 1 Di6u 3 Quytit dinh sO 5412010/QE-TTg ngey 24 thSng

8 ndm 2Ol0 cria Thir tucrng Chinh phtr quy dlnh chfc ndng, nhipm vp, quydn hqn

vd co c6u t6 chirc cria Tr5ng cuc Th6ng kO tryc thuQc BO KC hopch vd DAu tu;

Cdn cir Quytit dinh s6 4312016/QE--TTg ngdy t7 thdng 10 ndm 2016 ci,r-

Thtr tu6ng Chinh phu vA ban hdnh Chucrng trinh didu tra tht5ng kC qui5c gia;

C6n cri Quy6t dinh sO 1793/QE-BKHET ngey 12 thdng L2 ndm 2016

cria BQ tru&ng BO KA hopch vi DAu tu vd ,ry qrryd, cho TOng cpc trucrng T6ng

cpc Th6ng kO ky qrytlt dinh ti6n hinh didu tra th6ng kC dugc ph6n c6ng trong

Chuong trinh diAu tra thi5ng kO qu6c gia;

can cir Quy6t dinh s6 37}IQD-TCTK ngey 2l th6ng 5 n6m 2018 cua

TOng cqc trudng T0ng cpc Th6ng k0 v0 viQc ban hdnh K6 hoach didu tra th6ng

k6 ndm 2019 cua T6ng cpc Th5ng k0;

X6t d6 nghi cira Vp tru&ng Vu Th6ng k6 Ndng, LAm nghiQp vd Thtry sin,
. 

QUYET E}NH:

Di6u 1. Ban hanh c6c phucrng 6n di6u tra:

(1) Phuong 6n tli6u tra diQn tich gieo tr6ng ciy n6ng nghiQp;

(2) Phuong 6n di6u tra n6ng tu6t, sat lugng lira;

(3) Phuong 6n diOu tra nlng tuat, tan lugng c5c lo4i cdy hdng ndm kh6c;

(4) Phuo"ng 6n di6u tra diQn tich, s6n lucr. ng cdy 16u n6m;



(5) Phucrng an diAu tra chin nu6i;

(6) Phucrng 6n ili6u tra thriy sAn.

Diiju 2. Quy6t dinh ndy c6 hiQu luc thi henh te tt ngey ky vd thay th6

c5c quy6t dfnh ban hanh phucrng irr^, vdn ban hucrng dan aOi vOi c6c cuQc cli6u

tra n6u tr6n dd ban hanh tru6c ddy.

Di6u 3. VU truong VU Th6ng ke NOng, LAm nghiQp vd Thriy s6n, Vp
tru&ng Vp Phucrng phdp cne aO Thdng kC vd C6ng nghe th6ng tin, Vp truong
VU K6 hopch tdi chinh, Ch6nh vdn phdng TOng cpc Th6ng k6, Cqc tru6rng cpc
Th5ng kC tinh, thanh phti tr.uc thuQc Trung ucrng vd Thri trucmg c6c doql vi c6

1i6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hanh QuytSt dinh ndy. l. ,tffi.-
Noi nhiln:
- Nhu Di6u 3;
- BQ truong BO KH&DT (d6 b6o c6o);
- Lanh dpo T6ng cpc;
- Luu: VT, NLTS.
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI  

(Ban hành theo Quyết định số 570/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 7 năm 2018 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

 

1. Mục đích, yêu cầu điều tra 

1.1 Mục đích điều tra 

Cuộc điều tra thu thập thông tin cơ bản phản ánh kết quả hoạt động sản 

xuất chăn nuôi trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu 

thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh của ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu 

cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản 

xuất chăn nuôi của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng 

dùng tin. 

1.2. Yêu cầu điều tra 

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 thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của 

phương án. 

Kết quả điều tra phải phản ánh đầy đủ, khách quan, kịp thời, chính xác 

tình hình, kết quả sản xuất chăn nuôi trên phạm vi cả nước. 

2. Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra 

2.1. Phạm vi điều tra 

 Cuộc điều tra thực hiện ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi chung là tỉnh) thuộc các loại hình kinh tế. 

2.2. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra là trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan và một số vật nuôi khác 

(ngựa, dê, cừu,...) là gia súc, gia cầm chăn nuôi của các loại hình kinh tế. 

2.3. Đơn vị điều tra 

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức chăn nuôi khác; 

- Hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và quy mô trang trại; 

- Thôn, ấp, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) có hoạt động chăn 

nuôi trâu, bò và vật nuôi khác (không bao gồm lợn, gà, vịt, ngan). 
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3. Loại điều tra 

Điều tra chăn nuôi gồm điều tra toàn bộ và điều tra mẫu 

3.1. Điều tra toàn bộ 

Gồm các đơn vị sau: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức chăn nuôi khác; 

- Thôn có chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác; 

- Hộ chăn nuôi quy mô lớn, bao gồm: hộ nuôi lợn quy mô từ 300 con 

trở lên; hộ nuôi trâu quy mô từ 30 con trở lên; hộ nuôi bò sữa quy mô từ 

20 con trở lên; hộ nuôi bò khác quy mô từ 30 con trở lên; hộ nuôi gà quy 

mô từ 4000 con trở lên; hộ nuôi vịt quy mô từ 2000 con trở lên; hộ nuôi 

ngan quy mô từ 500 con trở lên. 

3.2. Điều tra chọn mẫu 

Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với các hộ chăn nuôi có quy mô nhỏ 

hơn quy mô nuôi đề cập ở mục 3.1 và hộ nuôi vật nuôi đặc thù, bao gồm: 

các hộ nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt; các hộ nuôi vật nuôi đặc thù (ngoài trâu, 

bò, lợn, gà, vịt, ngan). 

         (Quy mô mẫu và phương pháp chọn mẫu trình bày chi tiết trong Phụ lục I) 

4. Thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra 

4.1. Thời điểm điều tra 

 Thời điểm điều tra là 0h của ngày đầu tiên các quý, gồm: ngày 01 tháng 

Một; ngày 01 tháng Tư; ngày 01 tháng Bảy; ngày 01 tháng Mười. 

4.2. Thời kỳ thu thập thông tin 

(1) Đối với thông tin về lợn, gà, vịt, ngan 

- Số liệu thời điểm: Tại thời điểm 0h của ngày đầu tiên các quý, gồm: 

ngày 01 tháng Một; ngày 01 tháng Tư; ngày 01 tháng Bảy; ngày 01 tháng Mười 

của năm điều tra. 

- Số liệu thời kỳ: Số phát sinh thực tế trong 03 tháng trước thời điểm điều tra. 

(2) Đối với thông tin về trâu, bò và vật nuôi khác 

- Số liệu thời điểm: Tại thời điểm 0h của ngày 01 tháng Một năm điều tra. 

- Số liệu thời kỳ: Số phát sinh thực tế trong 12 tháng trước thời điểm điều 

tra, từ ngày 01/01 đến 31/12 năm trước năm điều tra. 

4.3. Thời gian điều tra 

 Thời gian tiến hành điều tra: 15 ngày, bắt đầu từ thời điểm điều tra. 
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4.4. Phương pháp điều tra 

 Áp dụng hai phương pháp dưới đây để thu thập thông tin: 

a) Thu thập số liệu trực tiếp 

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 được thông tin về chăn nuôi của 

hộ để ghi vào phiếu điều tra. 

b) Thu thập số liệu gián tiếp 

- Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức chăn nuôi khác: Cán bộ 

Chi cục Thống kê địa phương hướng dẫn đơn vị điều tra ghi và hoàn thiện phiếu 

điều tra; lãnh đạo đơn vị duyệt, ký, đóng dấu và gửi phiếu điều tra về Chi cục 

Thống kê.  

- Đối với địa bàn mẫu lập bảng kê hộ chăn nuôi lợn, gà, vịt, ngan: Trưởng 

thôn hoặc người được phân công ghi thông tin vào bảng kê căn cứ tình hình thực 

tế chăn nuôi của các hộ trên địa bàn điều tra. Trường hợp không nắm rõ thông 

tin của hộ, trưởng thôn hoặc người được phân công phải phải đến hộ xác minh 

và ghi thông tin vào bảng kê. 

- Đối với thôn điều tra chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác: Trưởng thôn 

hoặc người được phân công ghi phiếu điều tra căn cứ vào tài liệu, sổ sách hiện 

có và tình hình chăn nuôi thực tế của các hộ trên địa bàn thôn.  

5. Nội dung, phiếu điều tra 

5.1. Nội dung điều tra 

 Cuộc điều tra thu thập các thông tin: Số lượng vật nuôi tại thời điểm điều 

tra; Sản lượng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong kỳ điều tra; Doanh thu bán sản 

phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra. 

5.2 Phiếu điều tra 

Có 07 loại phiếu điều tra được sử dụng trong cuộc điều tra này, bao gồm: 

 - Phiếu số 01-Q/ĐTCN-DN, HTX: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động 

chăn nuôi lợn, gà, vịt, ngan của doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức chăn nuôi 

khác (áp dụng cho kỳ điều tra ngày 01 tháng 1; ngày 01 tháng 4; ngày 01 tháng 

7; ngày 01 tháng 10); 

 - Phiếu số 02-Q/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chăn 

nuôi lợn của hộ (áp dụng cho kỳ điều tra ngày 01 tháng 1; ngày 01 tháng 4; ngày 

01 tháng 7; ngày 01 tháng 10); 
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 - Phiếu số 03-Q/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chăn 

nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan) của hộ (áp dụng cho kỳ điều tra ngày 01 tháng 1; 

ngày 01 tháng 4; ngày 01 tháng 7; ngày 01 tháng 10); 

 - Phiếu số 04-N/ĐTCN-THON: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động 

chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của hộ trên địa bàn thôn (áp dụng cho kỳ 

điều tra ngày 01 tháng 1); 

 - Phiếu số 05-N/ĐTCN-DN,HTX: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động 

chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức 

khác (áp dụng cho kỳ điều tra ngày 01 tháng 1); 

  - Phiếu số 06-N/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin về sản lượng sản 

phẩm chăn nuôi trâu, bò của hộ (áp dụng cho kỳ điều tra ngày 01 tháng 1); 

  - Phiếu số 07-N/ĐTCN-HM: Phiếu thu thập thông tin về sản lượng sản 

phẩm chăn nuôi vật nuôi đặc thù của hộ mẫu (áp dụng cho kỳ điều tra ngày 01 

tháng 1). 

6. Phân loại thống kê sử dụng trong điều tra 

Cuộc điều tra sử dụng các bảng phân loại sau: 

(1) 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; 

(2) Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định 

số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập 

nhật đến thời điểm điều tra; 

(3) Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số 

43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ (VCPA 2018) và 

được cập nhật theo Hệ thống phân ngành sản phẩm Việt Nam được ban hành 

mới nhất đến thời điểm điều tra. 

 7. Quy trình xử lý và biểu đầu ra của cuộc điều tra 

 7.1. Quy trình xử lý thông tin 

Sau khi kết thúc giai đoạn thu thập thông tin, các loại phiếu điều tra được 

gửi về Chi cục 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 gửi toàn bộ cơ sở dữ liệu điều tra, báo cáo phân tích, biểu 

tổng hợp về Tổng cục Thống kê. 
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7.2. Tổng hợp, suy rộng kết quả điều tra 

- Tổng hợp và suy rộng đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về số lượng đầu 

con có tại thời điểm điều tra; 

- Tổng hợp và suy rộng đến cấp tỉnh đối với chỉ tiêu về sản lượng sản 

phẩm chăn nuôi thu trong kỳ điều tra. 

7.2.1. Tổng hợp kết quả điều tra toàn bộ 

- Tổng hợp số lượng và sản phẩm chăn nuôi trâu, bò, vật nuôi khác từ 

phiếu số 04-N/ĐTCN-THON; phiếu số 05-N/ĐTCN-DN, HTX và phiếu số 06-

N/ĐTCN-HO đối với các hộ chăn nuôi quy mô lớn được điều tra toàn bộ quy 

định ở mục 3.1; 

- Tổng hợp số lượng và sản phẩm chăn nuôi lợn, gà, vịt, ngan từ phiếu số 

01-Q/ĐTCN-DN, HTX và phiếu số 02-Q/ĐTCN-HO, phiếu số 03-Q/ĐTCN-HO 

đối với các hộ chăn nuôi quy mô lớn được điều tra toàn bộ quy định ở mục 3.1. 

7.2.2. Suy rộng kết quả điều tra mẫu 

a) Suy rộng số đầu con từng loại vật nuôi 

Số lượng vật nuôi được suy rộng đến cấp huyện theo từng loại vật nuôi: 

lợn, gà, vịt theo từng loại hộ điều tra mẫu (hộ nuôi lợn từ 1 đến 9, từ 10 đến 29; 

hộ nuôi gà dưới 50 con,....) tại thời điểm điều tra 

Công thức tổng quát: 

Số vật nuôi 

tại thời điểm 

điều tra 

= 

Số vật nuôi bình 

quân 1 hộ mẫu tại 

thời điểm điều tra  

x 

Tổng số hộ có chăn 

nuôi vật nuôi trong 

kỳ điều tra của 

toàn huyện 
 

Trong công thức (1): 

- Số vật nuôi bình quân 1 hộ mẫu tại thời điểm điều tra được xác định 

theo công thức: 

Số vật nuôi bình 

quân 1 hộ mẫu tại 

thời điểm điều tra  

= 

Số vật nuôi của các 

hộ mẫu tại thời điểm 

điều tra  

: 
Tổng số 

hộ mẫu  

- Tổng số hộ có chăn nuôi vật nuôi trong kỳ điều tra của toàn huyện được 

tổng hợp từ số hộ chăn nuôi trong kỳ của khu vực thành thị và nông thôn theo 

công thức dưới đây: 

Tổng số hộ có 

chăn nuôi vật nuôi 

trong kỳ điều tra 

khu vực thành thị 

= 

Tổng số hộ có chăn 

nuôi trong kỳ điều tra 

của các địa bàn có 

chăn nuôi khu vực 

thành thị 

x 

Tỷ lệ hộ có chăn nuôi 

 vật nuôi trong kỳ điều 

tra của các địa bàn mẫu 

(%) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Trong công thức (3): 

 Tổng số hộ có chăn nuôi trong kỳ điều tra của các địa bàn có chăn nuôi 

khu vực thành thị được tính trên cơ sở báo cáo ước tính số hộ của các phường, 

thị trấn hoặc từ các nguồn điều tra khác của ngành Thống kê;  

 Tỷ lệ hộ có chăn nuôi vật nuôi trong kỳ điều tra của các địa bàn mẫu 

được tính trên cơ sở tổng số hộ có chăn nuôi vật nuôi trong kỳ điều tra tính đến 

thời điểm điều tra chia cho tổng số hộ có chăn nuôi của các địa bàn mẫu được 

chọn để lập bảng kê của huyện. 

     

Tổng số hộ có chăn 

nuôi vật nuôi trong 

kỳ điều tra khu vực 

nông thôn 

= 
Tổng số hộ nông 

thôn trên địa bàn  
x 

Tỷ lệ hộ có chăn nuôi 

 vật nuôi trong kỳ điều tra 

của các địa bàn mẫu 

(%) 
 

Trong công thức (4): 

 Tổng số hộ nông thôn trên địa bàn được tính trên cơ sở báo cáo ước 

tính số hộ của các xã hoặc từ các nguồn điều tra của ngành Thống kê;  

 Tỷ lệ hộ có chăn nuôi vật nuôi trong kỳ điều tra của các địa bàn mẫu 

được tính trên cơ sở tổng số hộ có chăn nuôi vật nuôi trong kỳ điều tra tính đến 

thời điểm điều tra chia cho tổng số hộ của các địa bàn mẫu được chọn để lập 

bảng kê của huyện. 

Tỷ lệ hộ có chăn 

nuôi vật nuôi trong 

kỳ điều tra 

= 

Tổng số hộ có  

chăn nuôi loại vật nuôi 

của các địa bàn mẫu  

: 

Tổng số hộ  

của các địa bàn 

mẫu 

Do việc lập bảng kê các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ (Bảng kê số 01/BK-HO-

CN) tại các địa bàn mẫu chỉ thực hiện vào kỳ điều tra ngày 01 tháng1 nên quy ước: 

Số hộ có chăn nuôi vật nuôi trong kỳ tại thời điểm ngày 01 tháng 1 bằng (=) số hộ 

có chăn nuôi vật nuôi trong kỳ tại thời điểm ngày 01 tháng 4 bằng (=) số hộ có 

chăn nuôi vật nuôi trong kỳ tại thời điểm ngày 01 tháng 7 bằng (=) số hộ có chăn 

nuôi vật nuôi trong kỳ tại thời điểm ngày 01 tháng 10. 

 b) Suy rộng sản lượng sản phẩm chăn nuôi 

 (1) Suy rộng sản lượng thịt lợn, gà, vịt hơi xuất chuồng  

Sản lượng thịt hơi được tính toán đối với các hộ theo từng nhóm quy mô 

nuôi vật nuôi tương ứng, ví dụ: hộ nuôi lợn từ 1 đến 9 con, 10 đến 29 con,..... 

Công thức tổng quát: 

(5) 

(4) 
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Tổng trọng 

lượng thịt hơi 

thu được trong 

kỳ điều tra 

= 

Trọng lượng thịt hơi 

xuất chuồng bình 

quân 1 con vật nuôi 

của mẫu điều tra 

x 

Số vật nuôi 

xuất chuồng 

trong kỳ điều 

tra 

Trong công thức (6): 

Trọng lượng thịt hơi 

xuất chuồng bình 

quân 1 con vật nuôi 

của mẫu điều tra 

= 

Tổng trọng lượng 

thịt hơi vật nuôi xuất 

chuồng của các hộ 

mẫu trong kỳ điều tra 

: 

Tổng số vật nuôi 

xuất chuồng của 

các hộ mẫu 

trong kỳ điều tra 
  

Số vật nuôi 

 xuất chuồng 

trong kỳ điều tra 

= 

Số vật nuôi xuất 

chuồng bình quân 

một hộ mẫu trong 

kỳ điều tra 

x 

Tổng số hộ có 

chăn nuôi vật 

nuôi trong kỳ 

điều tra 

 

 Tổng số hộ chăn nuôi vật nuôi trong kỳ điều tra được xác định là số hộ 

nuôi loại vật nuôi theo từng nhóm tương ứng, như: số hộ nuôi lợn quy mô từ 1 

đến 9 con; số hộ nuôi gà quy mô dưới 50 con,..... 

  

 (2) Suy rộng sản lượng thịt trâu, bò hơi và vật nuôi đặc thù (ngoài 

lợn, gà, vịt, ngan) xuất chuồng 

  

Tổng trọng 

lượng thịt hơi 

thu được trong 

kỳ điều tra 

= 

Trọng lượng thịt hơi 

xuất chuồng bình 

quân một vật nuôi  

x 

Tổng số vật nuôi 

 xuất chuồng  

trong kỳ điều tra 

 

          Trong đó:  
 

Trọng lượng thịt 

hơi xuất chuồng 

bình quân 

một vật nuôi 

= 

Tổng trọng lượng 

thịt hơi vật nuôi xuất 

chuồng trong kỳ điều 

tra của các hộ mẫu  

: 

Tổng số vật nuôi 

 xuất chuồng  

trong kỳ điều tra 

của các hộ mẫu 
 

 

 

Tổng số vật nuôi 

 xuất chuồng  

trong kỳ điều tra 

= 

Tỷ lệ vật nuôi xuất 

chuồng của các 

hộ mẫu (%) 

x 

Tổng số 

vật nuôi 

hiện có 

 

Tỷ lệ vật nuôi 

xuất chuồng của 

các hộ mẫu (%) 

= 

Tổng số vật nuôi 

xuất chuồng của 

các hộ mẫu 

: 

Tổng số vật 

nuôi hiện có 

của các hộ mẫu 

x 100 

 

(6) 

  (7) 

(9) 

(10) 

(11) 

(8) 

(12) 
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(3) Suy rộng sản lượng trứng, sữa 

Tổng sản lượng 

sản phẩm thu được 

trong kỳ điều tra 

= 

Tổng sản lượng sản 

phẩm thu được bình 

quân 01 vật nuôi 

trong kỳ điều tra 

x 

Tổng số vật nuôi 

cho thu sản phẩm  

trong kỳ điều tra 

 

 

Trong công thức (13) 

- Tổng sản lượng sản phẩm thu được bình quân 01 vật nuôi trong kỳ điều tra 

là số lượng trứng thu được bình quân một loại gia cầm đẻ trứng (gà đẻ trứng, vịt đẻ 

trứng,...), sản lượng sữa thu được bình quân một vật nuôi cho sữa (bò cái sữa,..) 

- Tổng số vật nuôi cho thu sản phẩm trong kỳ điều tra là tổng số gà đẻ 

trứng, tổng số vịt đẻ trứng, tổng số bò cái sữa,... 

d) Tổng hợp kết quả điều tra 

 (1) Tổng hợp số liệu về số đầu con vật nuôi 

Tổng đàn, từng 

loại vật nuôi của 

toàn huyện/tỉnh 

= 

Tổng đàn từng 

loại vật nuôi từ 

điều tra toàn bộ 

+ 

Tổng đàn từng loại 

vật nuôi suy rộng từ 

điều tra chọn mẫu 

 (2) Tổng hợp số liệu về sản lượng sản phẩm từng loại vật nuôi 

Sản lượng sản 

phẩm từng loại  

của toàn tỉnh 

= 

Sản lượng sản 

phẩm từng loại từ 

điều tra toàn bộ  

+ 

Sản lượng sản 

phẩm từng loại  

thu được từ điều 

tra chọn mẫu  

7.3 Biểu đầu ra kết quả điều tra 

Kết quả điều tra được tổng hợp thành các biểu số liệu, trình bày kết quả 

điều tra chăn nuôi theo từng kỳ điều tra và các biểu tổng hợp phục vụ báo cáo 

kết quả hoạt động chăn nuôi trên địa bàn toàn quốc và địa phương, bao gồm: 

- Biểu số lượng vật nuôi tại thời điểm điều tra; 

- Biểu sản lượng sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra; 

- Giá bán sản phẩm bình quân của người sản xuất. 

8. Kế hoạch tiến hành điều tra 

Bước 1. Chuẩn bị điều tra 

Thời gian thực hiện 30 ngày trước thời điểm điều tra , bao gồm các công việc: 

- Bổ sung, sửa đổi phương án điều tra (nếu có); 

- Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh/huyện; 

- Rà soát các đơn vị điều tra; 

(14) 

(13) 

(16) (15) 
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- In phiếu điều tra; 

- Cập nhật hệ thống biểu đầu ra, chương trình phần mềm nhập tin, tổng 

hợp (nếu có). 

Bước 2. Triển khai điều tra 

Thời gian 20 ngày trước và sau thời điểm điều tra, bao gồm các công việc 

 - Lựa chọn điều tra viên, giám sát viên các cấp; 

- Tập huấn điều tra viên, giám sát viên các cấp (nếu có); 

- Thu thập thông tin tại địa bàn. 

Bước 3. Nhập tin, xử lý tổng hợp số liệu 

 - Thời gian thực hiện: 20 ngày sau khi kết thúc thu thập số liệu; 

 - Nội dung thực hiện: Kiểm tra, làm sạch, đánh mã các phiếu điều tra; 

nghiệm thu số lượng và chất lượng phiếu điều tra; nhập tin số liệu điều tra; xử 

lý, kiểm tra số liệu nhập tin, tổng hợp số liệu, báo cáo giải trình và truyền kết 

quả nhập tin về Tổng cục Thống kê. 

Bước 4. Tổng hợp, phân tích và công bố kết quả điều tra 

Tổng cục Thống kê tổng hợp, phân tích và công bố kết quả của cuộc điều 

tra sau 15 ngày kể từ ngày nhận số liệu nhập tin từ các Cục Thống kê, cụ thể như 

sau: ngày 20 tháng 2 đối với kỳ điều tra ngày 01 tháng 1, ngày 20 tháng 5 đối 

với kỳ điều tra ngày 01 tháng 4, ngày 20 tháng 8 đối với kỳ điều tra ngày 01 

tháng 7, ngày 20 tháng 11 đối với kỳ điều tra ngày 01 tháng 10. 

 9. Tổ chức điều tra 

9.1. Cấp Trung ương 

a) Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu 

khối lượng, chất lượng phiếu điều tra, biểu tổng hợp của các Cục Thống kê thực 

hiện cuộc điều tra theo quy định của Phương án này. 

b) Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì và phối hợp với Vụ Thống kê Nông, Lâm 

nghiệp và Thủy sản bảo đảm kinh phí điều tra; cấp phát, hướng dẫn định mức 

chi tiêu, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp. 

c) Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê hướng dẫn các Cục Thống kê và 

phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra cuộc 

điều tra này. 

d) Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin chủ trì, phối 

hợp với Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản lựa chọn đơn vị xây dựng 

phần mềm xử lý kết quả cuộc điều tra.  



fi
I

9.2. Cnp dia phucrng

Cpc trucrng CUc Th(5ng ke tinh, thanh ph6 tr.uc thuQc Trung uong chiu

trdch nhipm tru6c T6ng cgc trucmg T6ng cpc Thting kO vO viQc tri6n khai thpc

hiQn cuQc di6u tra theo phuon g irr., ttim b6o ch6t luqng th6ng tin thu thap, quan

Iy vd str dpng kinh phi diAu tra dung chti dO, hiQu qu6.

CUc Thi5ng kO tinh, thenh ph6 tfuc thuQc Trung ucrng t[ng cu]ng ki6m tra,

gidms6t n6ng cao chdtlugng th6ng tin; ti6n henh phric tra clrii v6i nhfrng dla ban

vd dcm v! c6 t6ng, gi6m dQt bi6n .rre s5 lucr,ng ddu con, sin lugng sin phAm

ch6n nu6i hoflc c6 bi€u hiQn vi pham phuong ph6p di6u tra.

10. Kinh phi vh c6c tlidu kiQn v$t ch6t cho didu tra

Kinh phi di6u tra tir ngudn ngan sSch Nhi nu6c do TOng cuc Th6ng k0

ph6n b6 trong kinh phi di6u tra thucmg xuy6n dO thUc hiQn nhirng nOi dung theo

phucmg 5n diAu tra. ViQc quen $, str dUng vi quyi5t toan kinh phi dugc thpc hiQn

theo Th6ng trr s6 tOgtZOl6/TT-BTC ngdy 30 thang 6 n6m 2016 ctra B0 Tdi

chinh vA quy dinh 10p dg to6n, quan $, sri dUng vi quytit toan kinh phi thgc hiQn

c6c cuQc di€u tra th6ng k6, Ti5ng di6u tra th6ng kC qu6c gia vd c6c v6n ban

hu6ng ddn ctra T6ng cPc Th5ng kC.

vu trucmg vu Thi5ng k6 N6ng, L6m nghiQp vd Thtry s6':r, vq trucmg Vg

Kt5 hopch tii chinh, Ch6nh VEn phdng TOng cgc, Cpc tru6rng CUc Th6ng kC

tinh, thinh ph6 trgc thuQc Trung ucrng chiu trdch nhiQm quin $ vi str dgng

ng,rd1 kinh phi dugc phAn bO theo cne aO tdi chinh hiQn hnnh, d6m b6o diAu

Nguy6n-Bich Ldm

t,WkiQn dC thuc hiQn tiit cuQc didu tra


