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QUY ÉT ĐỊNH

Công bố các chỉ tiêu về Hựp tác xã và Khu công nghiệp và ban banh 
quy trinh thu thập, tông hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ 

Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

BỌ TRƯỞNG B ộ  KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU T ư• * •

Căn cứ Nghị định sổ 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư

Căn cứ Quyết định sổ 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 
Chỉnh phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025;

Căn củ Quyểt định sổ 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tưởng Chỉnh 
phù ban hành Bộ tiêu chỉ quốc gia về xã nòrìg thôn mới và Bộ tiêu chỉ quốc gia 
về xã nòng thôn mới nàng cao giai đoạn 202ỉ -  2025. Quyết định sổ 320/QĐ- 
TTg ngày 08/3/2022 cua Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Bộ tiêu chỉ quốc gia về 
huyện nóng thôn mới: quy định thị xã, thành pho trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nô nạ thôn mới và Bộ tiêu chỉ guốc gia về huyện nông thôn 
mới nâng cao giai đoạn 2021 -  2025:

Theo đề nghị cua Vụ trướng Vụ Kinh tế nông nghiệp

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp thuộc Bộ 
tiêu chí quôc gia nôim thôn mới giai đoạn 2021 -  2025.

(Nội dung chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo)

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình thu thập, tong hợp 
và tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc 
('hương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -  2025.

(Nội dung chi tiết trong Phụ lục 2 kèm theo)

t)ieu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Uy ban nhân 
dân các tính, thành phó trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông
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nghiệp, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Tổng cục ừưởng Tổng cục 
Thống kê, Cục trướng Cục Phát triển hợp tác xã và Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Các đem vị thuộc Bộ: Vụ TCTT,
Vụ QLKKT, Cục PTHTX, TCTK;
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT. KTNNa/a Oé
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PHỤ LỤC 1
Các Vi! Hợp tác xã và Khu cong nghiệp thuộc Bộ tiêu chí quốc gia

^  ĩnông thôn mới giai đoạn 2021 — 2025
(Kèm tk&ù ,Qii',Ỷt định sổ 'IM S /QĐ-BKHĐTngày àồ /6/2022)

1. C'hr tied„13,1 về Họp tác xã thuộc Tiêu chí số 13 về tổ chức sản 
xuất và phát trifn kinh tế nông thồn theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 
08/3/2022 của Thủ tuứng Chính phú

1.1. Dối với xã nõng thôn mói: Xã đạt chỉ tiêu 13.1 khi có ít nhất 01 hợp 
tác xã đạt các yêu cầu sau:

- Tổ chức, hoạt dộng theo quy định của Luật Họp tác xã hiện hảnh;

- Có ít nhất 01 loại địch vụ cơ bản, thiết yếu theo đặc diêm từng vùng 
phục vụ thành viên hợp tác xã;

- Được đánh giá, xếp loại đạt loại khá trở lên (hoặc ioại trung bình trở lên 
đối với hợp tác xã thành lập dưới 03 năm) theo quy dịnh tại Thông tư
0 Ị/2020/TT-BK HĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về hướng 
dẫn phân loại và dánb giá hợp tác xã và các văn bản sửa dõi, bổ sung (nếu có);

- Có quy mô thành viên đủ lớn (UBND cấp tỉnh quy ctịrứi cụ thể quy mô 
này phù hợp với diều kiện của địa phương),

1.2. Đối với xã nóng thôn mới nâiiỊỊ cao: Xã đạt chỉ tiêu 13.1 khi có ít 
nhất 01 hợp tác xã đạt các yêu câu sau:

- Tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã hiện hành;

- Có ít nhất 01 loại dịch vụ cơ han, thiểt yếu theo đặc điểm từng vùng 
phục vụ thành viên hợp tác xã;

- Được đánh giá, xếp loại đạt loại khá trở lên theo quy định tại Thông tư 
01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng 
dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

- Có quy mô Ihành viên đủ lớn (UBND cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô 
này phù hợp với điêu kiện của địa phương nhưng không thấp hơn quy mô tối 
thiếu của xã nông thôn mới);

- Có ký kết, thực hiện hợp đồng tiêu thụ cho tối thiểu 30% tồng sản lượng 
sản phàm, dịch vụ chính của hợp tác xã trong 3 năm liền trước năm xét cồng 
nhận.

2. Chỉ tiêu 6.1 thuộc Tiêu chí số 6 về Kinh tí - Nội dung liên quan đen 
Khu công nghiệp theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thú 
tướng Chính phủ

2.2. Đổi với huyện nông thôn mới: Huyện đạt chỉ tiêu 6.1 “Có Khu cồng 
nghiệp’' khi đáp ứng các yêu cầu sau:



- Khu công nghiệp có trong Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở 
Việt Nam theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngảỵ 
22/5/2018 của Chính phú quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 
hoặc nằm trong phương án phát triển hệ thổng khu công nghiệp theo quy định 
tại Điều 4 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu cống nghiệp và khu kinh tế.

- Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ lầng Khu công nghiệp được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tạì điểm h khoan 1 
Điều 31 Luật Đầu tư.

- Khu đất thực hiện đầu tư Khu công nghiệp đã được Nhà nước thu hồi và 
giao cho nhà đầu tư phát triển kết cẩu hạ tầng Khu công nghiệp theo quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai.

- Nhà dầu tư phát: triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp thực hiện theo 
Giấy chửng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

2.2. Đối với huyện nông thôn mới nâng cao: Huyện đạt chỉ tiêu 6.1 “Có 
Khu công nghiệp được lap đầy từ 50% trở lên” khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đảm bảo tiêu chí huyện nông thôn mới theo nội dung mục 2.1 nêu trên.

- Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp theo quy định tại khoản 22 Điều 2 
Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản 
lý khu còng nghiệp và khu kinh tế đạt từ 50% trở lên.
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PHỤ LỤC 2

Quy trj|rfi;t!nHỊrâp, tong hợp và tính toán Tiêu chí về thu nhập bình quân 
đầu iigtìrơirìrên díM>àn các xã thuộc Chumig trình MTQG xây dựng nông 

i ~ 2025
^ Ị ự C ỏ m i ỉ ^ M ế t  định sổ silA S /QĐ-BKHĐTngày èo /6/2022)

1. Yêu cầu chung: Việc thu thập, tống họp và tính toán thu nhập bình 
quân đau người/năm trên địa bàn các xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 -  2025 cần đảp ứng các yêu cầu:

- Thực hiện theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được ngáiứi thõng kê quy 
định thông nliât và dam bảo tính khả thi trong quá trình triến khai thực hiện;

- Thu thập, tổng hợp và công bố tiêu chí 10 về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí 
quôc gia vê nông thôn mới giai đoạn 2021 -  2025 đảm bảo độ tin cậy, phản ánh 
xác thực thu nhập của nhân khẩu thực tế thường trú trên địa bàn xã;

- Kết qua tính toán và tòng hợp tiêu chỉ 10 về thu nhập không xung đột 
với các kết qua khác do ngành Thông kê thực hiện và công bố.

2. Các kliá) niêm
2.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn xã

Thu nhập bình quan đầu người/năm trên địa bàn xã được tính báng tổng 
thu nhập của toàn bộ các hộ trên địa bàn xã chia cho tổng số nhân khầu thực tế 
thường trú trên địa bàn xã trong năm báo cáo.

Cóng thức:
Tổng thu nhập của toàn bộ các hộ trên

, .1 địa bàn xã írong nămThu nhập binh quân đau _______ I____________   __________
người/năm trên cha bàn xã Tổng số nhận khẩu thực tế thường trú

trên địa bàn xã trong năm

2.2. Thu nhập của hộ
Thu nhập của hộ là toàn bộ các idioan thu nhập mà các íhành viẻn của hộ 

nhận được trong trong năm báo cáo, bao gồm:

(1) Thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ sản xuất kinh doanh, 
bao gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất như tiền 
lương, tiền công (phụ cấp, thưởng,...);

- Lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần;



- Thu nhập từ sản xuất kinh doanh: thu nhập từ hoạt động nông, lâm, thủy 
sản và hoạt dộng phi nồng, ỉâm, thủy sản; lợi nhuận từ làm chủ hoặc tham gia 
làm chủ doanh nghiệp/HTX/Cơ sở kinh doanh cá thể.

(2) Thu nhập khác, bao gồm:

- Thu nhập từ sở hữu tài sản, đầu tư tài chính, bao gồm: thu nhập từ cho 
thuê nhà cửa/đất đai/tài sản, lãi gửi t it kiệm, cổ tức;

- Thu nhập từ chuyển nhượng, bao gồm: thu nhập từ các kboản trợ cấp, từ 
kiều hối, từ quả cho/biểu/tậng,-.

- Thu nhập khác: các khoán thu nhập làm tăng thu nhập chưa kể trên như 
trung X) số, vui chơi có thương.

Lưu ỷ: các khoản thu không được tính vào thu nhập gồm: tiền rút tiết 
kiệm, thu nợ, bán tài sản (nhà, dát, tài sản khác,...), khoán vay nợ, tạm ứng và 
các khoan chuyển nhượng vốn do liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh 
doanh, bồi thường đất do giải tỏa.

2.3. Hộ

Hộ bao Ẹồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhỏm người ăn chung 
và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có 
hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn 
nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai.

Chủ hộ là một thành viên trong hộ, am hiểu thông tin của các thảnh viên 
khác, dược các thảnh viên khác thừa nhận. Chủ hộ có thể trùng hoặc không 
trùng với chủ hộ được ghi trong sổ hộ khẩu do ngảnh Công an cấp.

2.4. Nhân khau thực tế thường trú

Nhân khẩu thực tế thường trú (viết gọn là NKTTTT) là những người thực 
tế thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm điêu tra đã được từ 06 tháng trở 
lên và nhừng người mới chuyển đến dưới 06 tháng nhưng xác định sẽ ăn, ở ổn 
định tại hộ, trẻ em mới sinh trước thời điểm điều tra và những người tạm vắng, 
không phân biệt họ có hay không có hộ khẩu thường trú (quy đính thống nhát 
theo Tông Điêu tra Dân sô và Nhà ở 2019). Những trương hợp sau đây được xác 
định là NKTTTT tại hộ:

(1) Những người thực tế thường xuyên ăn, ở tại hộ từ 06 tháng trở lên tính 
đến thời điểm diều tra, không phân biệt họ có hay không có hộ khẩu thường trú; 
những người tuy đã có giấy tờ di chựyen (giấy gọi nhập ngũ, giay chiêu sinh, 
quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác,...) nhưng đến thời điểm điều tra 
họ vẫn chưa rời khoi hộ để đến nơi ở mới.

(2) Nhừng người mới đên hộ chưa được 06 tháng nhưng xác định sẽ ăn, ở ổn 
định như trẻ em mới sinh, những người đã rời hẳn nơi ở cũ đến ở ổn định tại hộ.

(3) Những người lâu nay vẫn thường xuyên ăn, ở tại hộ nhưng tại thời điểm 
điều tra họ tạm vắng như người đ: nghỉ hè, nghi lễ, đi công tác, đi du lịch, dự lớp



5

bồi dườne nghiệp vụ ngắn hạn, đi chữa bệnh, v.v.. người đang bị tạm giữ; người 
rời gia đình đi làm ăn ở nơi khác tính đến thời điểm diều tra chưa đủ 6 tháng,

3. Phạm vi khào sát, thời gian và thời kỳ thu tliập thòng tin
- Phạm vi kháo sát: Khao sát thu thập thông tin trên địa bàn xã để tính 

toán kết qua tiêu chí số 10 về thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Thời gian thu thập thông tin: Từ ngày 01 tháng 8 đến hết ngàv 20 tháng 
8 năm báo cáo.

- Thời kỳ thu thập thông tin: Thông tin được thu thập trong thời kỳ 12 
tháng qua kể từ thời điểm thu thập (điều tra).

4. Phương pháp và nội đung thu thập íhôttg tin
Khảo sát dược tiến hành điều tra chọn mẫu và áp dụng phươna pháp 

phong vàn trực tiếp.

Trường hợp địa phương đảm bảo được nguồn ngân sách để tiến hành thu 
thập thòng tin của toàn bộ các hộ trên địa hàn xã thì sẽ không thực hiện các nội 
dung liên quan đến chọn mẫu, tính và tong hợp thông tin mẫu ở các biểu trong 
Phụ lục. Các nội dung thu thập và biểu mẫu còn lại thực hiện như hướng dẫn.

4.1. Chọn mẫu
4.1.1. Cliuán bị đanh sách chọn mẫu
Bước 1. Lập bang kê các hộ và NKTTTT theo thôn/ấp/bản: sử dụng 

bang kê hộ từ Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở 2019 và cập nhật các hộ mới phát 
sinh đển thời điểm thu thập thòng tin cho từng thôn/ấp/bản vào cuối báng kê. 
Nếu bảng kê hộ từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019 theo địa bàn thì ghép 
các địa bàn theo thôn/ấp/bản (Bièu số: 01.BK/NTM, Phần A của Phụ lục).

Bước 2. Tồng hợp số lượng hộ và NKTTTT của xã: Tổng hợp số lượng 
hộ yà NKTTTT của toàn xã từ tổng hợp số hộ của từng Ihôn/ẩp/bản ở Bước 1 
(Biểu số: 02.X/NTM, Phần A của Phụ lục).

4.1.2. Xác đinh cỡ mẫu
Bước 1: Xác định cỡ mẫu cho xã
Mầu khao sát cần đảm bảo tính đại diện cho toàn xã và đáp ứng tỷ lệ tối 

thiêu theo cóng thức xác định cỡ mẫu tối thiểu khi biết quy mô tỏng thể (số 
lượng hộ được tổng hợp ở Biểu số: 02.X/NTM, Phần A của Phụ lục).

Công thức:

N
n = ---------------------------------------------

1 + N * e2

r -w

Trong đổ: n là sô hộ chọn mâu
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N là tổng số hộ trên địa bàn xã
e: sai số cho phẽp* thương có ba tỷ lệ sai số hay sử dụng là
1 %, 5% và 10%,
Thống nhất sử dụng khoang tin cậy 95% (e=0,05)

Bước 2: Phân bổ mẫu cho thôn/ẩp/bản
Nguyên tắc: phân bổ số lượng mẫu tỷ lệ thuận với quy mô hộ của 

thôn/ấp/bản.

Sau khi xác định cỡ mẫu cho toàn xã ở Bước 1, tiếp tục thực hiện phân bổ 
số lượng hộ mẫu của xã cho các thôn/âp/bán theo nguyên tắc tỷ lệ thuận với quy 
mô hộ của thôn/ấp/bản.

Số lượng mẫu của xã và phân bổ mẫu cho thôn/ấp/bản chi tiết tại Biểu số:
03.M/NTM, Phần A của Phụ lục.

Ví dụ: Xác định cỡ mẫu khảo sát của Xã A có quy mô 1.000 hộ tạ 4 
Thôn (từ Thôn AI đến Thôn A4) như sau;

Bước 1: Áp dụng công thức trên với N=1.000 và e=0,05 thì kết quá tính 
được cỡ mầu của xã A như sau:

____1.000_______
n =  1 + 1.000 * 0,052 = 285,7

Bước 2: Sau khi xác định được cỡ mẫu cho xã A với 286 hộ, tiếp tục phâti 
bổ số lượng mẫu của xã (286 hộ) cho 4 thôn trong xã A theo nguyên lắc số 
lượng mẫu tỷ lệ thuận với quy mô hộ của thôn như sau:

Daiih sách thôn/ấp/hán Tổng số hộ thực f (hộ) Tổng số hô đươc chọn mẫu 
‘(hộ)

Thôn AI 150 286*(150/1000) = 42.9
Thôn A2 250 286*1250/1000) = 71,5
Thôn A3 320 286*020/1000) = 91,52
Thôn A4 280 286*(280/1000) = 80,08

Tổng số hộ trong xã A 1.000 286

Như vậy, số hộ được chọn của các thôn từ Thôn AI đến Thôn A4 lần 
lượt là 43, 72, 92 và 80 hộ (ỉưu ý làm tròn số hộ theo nguyên tắc trên 0,5 làm 
tròn thành 1, dưới 0,5 làm tròn thành 0).

4*1.3. Chọn mẫu ngáu nhiên hệ thống
Mau được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống để đản) bảo tính 

đạị diện của chỉ tiêu thu nhập bỉnh quân đầu người trên địa bàn xã. Các bước 
chọn mẫu như sau:
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Bước 1: Xức định khoảng cách (k) chọn mẫu cho từng thôn/ấp/bản với k 
=N/n, trong đó: N là lông số hộ của thòn/ấp/bản và n là số hộ được chọn mẫu 
của thôn được xác định ở Bước 2, Mục 4.1.2 (thông tin ở Biểu số: 03.M/NTM, 
Phần A của Phụ lục). Đe tránh mẫu dược chọn nhiều ở các hộ trên đầu danh 
sách, thống nhất quy định khoảng cách k được làm tròn xuống. Ví dụ: Thốn AI 
có 150 hộ thường trú trong đó 43 hộ được chọn, khoang cách k=(l 50/43 )=3,48 
hộ và được làm tròn thành 3.

Bước 2: Xác định đơn vị chọn mẫu đầu tiên (hộ được chọn đầu tiên) 
bàng phương pháp chọn ngẫu nhiên 1 số trong các số từ 1-k; trong đó k là 
khoảng cách chọn mẫu. Ví dụ: Thôn AI xác định dược khoáng cach chọn mẫu k 
bằng 3, vậy hộ ngẫu nhiên được chọn đau tiên ở số thứ tự từ 1 đến 3 trong danh 
sách bảng kê; giả sử chọn số ngẫu nhiên là 2 thì hộ được chọn đầu tiên vào mẫu 
là hộ có số thứ tự là 2 trong bảng kê danh sách hộ trên địa bàn thôn A I .

Bước 3: Chọn mẫu lần lượt các hộ theo thứ tự: hộ thứ nhất có số thứ tự
(i) trong bảng kê được chọn đầu tiên; hộ thử 2 là i+k; hộ thứ 3 là i+2*k cho đển 
hộ cuối cùng là n có số thứ tự là i+(n-l)*k. Ví dụ: Thôn AI có 150 hộ thường 
trú, số hộ mẫu là 43, khoang cách chọn là 3, hộ được chọn đầu tiên là hộ số 2, 
vậy hộ thứ hai có số thứ tự là (2+3)=5, hộ thứ ba có số thứ tự là (2+2*3)=8 và 
hộ thứ 43 được chọn vào mẫu có số thứ tự là (2+42*3)= 128

Chọn hộ dự phòng: Ngoài các hộ được chọn kể trên, để ứng phó với 
trường hợp các hộ trong danh sách mẫu bị từ chối hoặc không thu thập được do 
nhiều lý do, khi chọn mẫu lập thêm danh sách hộ dự phòng 10% mẫu được 
chọn. Trong ví dụ trên Thôn AI được chọn 43 hộ, vậy sô hộ dự phòng là 4 hộ, 
các hộ dự phòng được chọn đồng thời khi thực hiện chọn hộ mẫu chính thức và 
chọn nối tiếp vảo danh sách.

Danh sách hộ mẫu của tỉmg ihòn/ấp/bẳn Lủng hợp theo Biểu số:
04.HM/NTM, Phần A của Phụ lục.

4.2. Nội ítung, phiếu thu thập thông tin
Nội dung thông tin thu thập bao gồm NKTTTT và thu nhập của hộ. 

Thông tin về thu nhập bao gồm:

- Mục 1 Thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Mục 2. Thu nhập từ trồng trọt;

- Mục 3. Thu nhập từ chãn nuôi;

- Mục 4. Thu nhập từ lâm nghiệp;
- Mục 5. Thu nhập từ thủy sản;

- Mục 6. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, địch vụ phi nông, 
lâm nghiệp, thuv sản; che biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản;

- Mục 7. Thu nhập khác.
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Nội dung phiếu thu thập thông tin và hướng dẫn, chi tiết tại Phần B của Phụ
lục.

5. Tong họp và tính thu nhập bình quân đầu rtgiròi trên địa bàn xã và 
báo cáo kết quả

Tong hợp lóng thu nhập của hộ mẫu của từng thôn/ấp/bản trong xã (Biểu 
số: 01.N/NTM, Phần c  của Phụ lục).

Thu nhập binh quán đầu người/năm trên địa bàn xã được tính bàng cách 
cộng tổng thu nhập của toàn bộ các thôn/ấp/bản trong xã chia cho tổng số 
NKITTT trên địa bàn xã (chi tiết tại Biểu số: 02.N/NTM, Phần c  của Phụ lục).

Báo cáo kết quả và mẫu biểu theo quy định tại Phần c  của Phụ lục về Cơ 
quan đầu mối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp huyện, thời 
gian chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 năm báo cáo.

6. Kiểm tra, xác nhạn tính chính xác của số tiệu thu thập, tồng hợp

Nội dung xác nhận tính chỉnh xác của s liệu thu thập và tổng hợp bao 
gồm kiểm fra, rà soát toàn bô thông tin và biểu mẫu báo cáo quy định tại Phân 
A, B và c  của Phụ lục kèm theo. Trình tự kiểm tra theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra quy trinh xác định số lượng mẫu của xã và phản bổ mẫu 
cho thôn/ấp/bản. Căn cứ vào các Biểu số 01, 02 và 03 ở Phần A và cóng thức 
xác định cỡ mẫu ở Mục 2.1.2 của Phụ lục.

Bước 2: Kiểm tra danh sách hộ mẫu của từng thôn/ấp/bản ở Biểu số:
04.HM/NTM Phần A của Phụ lục. Căn cứ vào khoáng cách k được xác định tại 
Bước 1, Mục 4.1.3 và Bảng kê hộ của thôn/ấp/bản (Biểu số: 01JBK/NTM tại 
Phần A của Phụ lục).

Bước 3. Kiểm tra số liệu thu thập theo Phần B của Phụ lục (lấy ngẫu 
nhiên từ 5% đến 10% Phiếu thu thập thông tin) với các nội dung sau:

(1) Số liệu thu thập đầy đủ bao gồm đẩy đủ cả về thông tin người thu thập 
và nội dung các thòng tin ở từng mục;

(2) Thông tin thu thập theo dùng hưởng dẫn trong Phần B của Phụ lục, 
đầy đủ về nội dung và đảm bảo tính logic giữa các thông tin;

(3) Thòng tin dược xử lý (nhập tin) cẩn thận phục vụ cho tính toán và suy 
rộng cho toàn xã.

Bước 4. Kiểm tra kết quả tính thu nhập binh quân đẩu ngươi của hộ 
mẫu và kết quả suy rộng cho xã ở các biểu quy định tại Phan c  của Phụ lục, 
nội dung kiểm tra gồm:

(1) Tính đầy đủ của các chỉ tiêu và xác nhận của các bên liên quan ở từng 
biểu đảm bảo tính pháp lý;

(2) Rà soát thông tin về chủ hộ và số NKTTTT ở Biểu số: 01.N/NTM của 
Phân c  với (hòng tin ở Biểu số: 04.HM/NTM Phần A của Phụ lục;



(3) Thông tin ở các biểu tại Phần c  của Phụ lục được tông hợp đúng từ 
kết quả thu thập; kết qua tính toán chính xác và kết quả suy rộng đúng quy định.

Sau khi kiểm tra, rà soát các nội dung theo các bước trên, nếu kết qua đám 
bảo đầy đủ các yêu cầu quy định từ bước 1 đen bước 4 thì Cơ quan thực hiện công 
việc (Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) ban hành văn bản công 
nhận kết quả và gửi Văn phòng điều phoi Nông thôn mới cấp tỉnh. Thòi gian trước 
ngày 20 tháng 9 năm báo cáo.

7. Tổ chức thưc hiên• *
- Cấp Trung ương: Tổng cục Thống kê (Bộ Ke hoạch và Đầu tư) chịu trách 

nhiệm biên soạn tài liệu hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ và nghiên c u xây dựng 
phần mềm thực hiện thu thập, tổng hợp Tiêu chí 10 về thu nhập của Bộ Tiêu chí 
quốc gia Ví nông thôn mới giai đoạn 2021 -  2025, thong nhất thực hiện trên phạm 
vi cả nước.

- Cấp tỉnh:

ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo 
ngẳn sách thực hiện và giao Cục Thống kê tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới cấp tỉnh hướng dẫn, 
kiếm tra, giám sát quá trình triển khai thu thập và tổng hợp Tiêu chí 10.

Cục Thống kê tỉnh, thành phõ trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về 
chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm ừa, xác nhận kết quâ thu thập, tòng hợp và ban 
hanh văn bản công nhận kết quả.

- Cấp huyện: Chi cục Thong kê khu vực/huyện/thị xã phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn liên quan của huyộn/thị xã thực hiện chọn mẫu các hộ gia đình 
của xã khảo sát thu thập thông tin; hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã tổ chức thu ( hập, 
tính toán và báo cáo theo biểu mẫu quy định. Đồng thời giám sát, kiểm tra toàn 
bộ quá trmh thu thập thông tin ừên địa bàn.

- Cấp xã: Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu thập, 
tống hợp và báo cáo theo đúng các biểu mẫu quy định,

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vấn đề phảt sinh, vướng 
mắc, đề nghị các địa phương trao đổi trực tiếp với Tổng cục Thống kê (Vụ 
Thống kê Xã hội Môi trường) để được hưởng dẫn, hỗ trợ, hoặc báo cáo Lãnh 
đạo Bộ Ke hoạch và Đầu tư điều chỉnh các quy định để đảm bảo phù hợp với 
tình hình thực tế.

8. Biểu mẫu và Phiếu thu thập thông tin kèm theo
Phần A. Biểu mẫu về quy trình chọn mẫu.
Phần B Phiếu thu thập thông tin.

Phần c . Biểu tổng hợp kết quả.
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PHẨN A

BIỂU MẢƯ VÈ QUY TRÌNH CHỌN MÀU

Biểu số: Ol.BK/NTM
Ban hành theo...
Ngày nhận bảng kê:

Tỉnh/Thành phố:.................

Huyện/Quận:.......................

X ã:.......................................

Thôn/Áp/Bản:.....................

Họ và tên người lập bảng kê:

Số diện thoại người lập bảng kê:

STT
nhà

Hộ số Họ và tên chủ hộ Địa chỉ của hộ
Số NKTTTT 
của hộ theo 
TĐT Dân số 
2019 (Người)

Sô NKTTTT 
của hộ khi 
cập nhật 
báng kê 
(Ngưòi)

Ghi chú

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3)

1

BẢNG KÊ H ộ CỦA THỒN/ẤP/BẦN - Đơn vị báo cáo: Thôn/ấp/bản
(Trước thời điêrn thu thập thông tin) - Đom vị nhạn báo cáo: UBND Xã



STT
nhà

Hộ số Họ và tên chủ hộ Địa chỉ của hộ
SỐNKTTTT 
của hộ theo 
TĐT Dân số 
2019 (Ngu ơi)

Số NKTTTT 
của hộ khi 
cập ubiit 
báng kc 
(Người)

Ghi chú

rpi Ả ÁTong sô

N gày .... tháng........năm ........ N gày ...... tháng........năm
Nguòi duyệt hang kê Người lập bảng kê

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)

Ghi chú: Sừ dụng bang kê từ rồng Điều tra Dân số và Nhà ở 2019, lọc từ bảng kê địa bàn để đưa vào bảng kê theo thôn/ấp/bàn.
Cột A: Ghi số thứ tự ngôi nhà/căn hộ/nơi ở do người lập báng kê đánh số thứ tự.
Cột B: Ngirừi lập bảne kê xác định số hộ trong từng ngôi nhà/càn hộ/nưì ở. Trường hợp có hộ mới phát sinh, hộ mới được ghi xuống cuối danh sách 
với số thứ tự hộ tiếp theo (nếu hộ mới phát sinh ở cùng STT nhà với các hộ đã có thì ghi cùng STT nhà\ nếu là nhà mới mà STT nhà chưa co trong danh 
sách thì ghi STT nhà theo quy tắc lập báng kê).
Cột C: Người lập báng kê hỏi và ghi họ và tên chủ hộ
Cột D: Ngưới lập báng kê hỏi và ghi địa chỉ của hộ bao gồm: số nhà, đường phố, ngõ, hẻm. Trường hợp ngôi nhà/căn hộ/nơi ở không có địa chỉ rõ 
ràng thì người lập bảng kê mô tả rõ vị trí chi tiết của ngôi nhà/căn hộ/ncÂ ở đó.
Cột 1: Số NKTTTT tại thôn/ấp/bản theo kết quả từ Tổng điều fra Dân số và Nhà ở 2019 
Cột 2: Số NKTTTT tại thời diểm cập nhật.
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Biểu số: 02.X/NTM XỎNG HỢP SỐ H ộ củ A  XÃ THEO rHÔN/ẤP/BẢN ■ Đơn v- báo cáo: ƯBND Xã
Ban hành theo... ’ - Đơn vị nhận báo cáo: Cơ quan Thong kê câp huyện
Ngày nhận biểu:

Tỉnh/Thành phố:..................

Huyện/Quận:.......................

X ã:.......................................

Họ và tên người lập biểu:

Số điện thoại người lập biểu:
STT Mã Thôn/ 

Ấp/Bản
Tên Thôn/Ả p/Bán Số iưonịĩ hô 

(Hộ)
Số NKTTTT 

(Ngưòi)
Ghi chú

(A) (B) (C) (1) (2) (3)

*» r

Tông sô

Ngày  thảng...... năm ......  Ngày  (hảng..........năm ..  Ngày .tháng..năm
Ngirôi kiếm tra Ngirời (ập biểu CHỦ TỊCH
(Kỷ, ghi họ tên) (Kỷ, ghi họ tên) (Kỷ, ghi họ tên)
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Ghi chú: Tổng hợp báng kê thôn/ấp/bản tliàiứi Biêu tổng hợp cho Xã. 
Cột A: Ghi số thứ tự thôn/ ấp/ban trong xã 
Cột B: Ghi mã thôn/ ấp/bàn trong xã 
Cột C: Ghi tên thôn/ ấp/bản trong xã
Cột 1: Số íượng hộ của mỗi thôn/ ẩp/bàn trong xã sau khi cập nhật 
Cột 2: Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú mỗi thôn sau khi cập nhật 
Cột 3: Ghi chú (nểu có/
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Biểu số: 03.M/NTM 
Ban hành theo... 
Ngày nhận biểu:

XAC ĐỊNH SÓ LƯỢNG MẪU CỦA XÃ VÀ 
PHÂN BỎ MẢU CHO CÁC THÔN/ÃP/BÂN

- Đom vị hướng dẫn: Cơ quan rrhống kê cấp huyện
- Đơn vị nhận: ƯRND Xã

Tỉnh/Thành phố:....................

Huyện/Quận:..........................

X ã:.........................................

Họ và tên người thực hiện:

Số điện thoại người thực hiện:
STT Mã 

Thôn/ 
Áp/ Bản

Tên Thôu/Ấp/ Bản Sô liroìig hô
(Hộ)

Tỷ lệ sổ hộ của 
thôu/Tổug số hộ 

của xã

Tông sô hộ đưọc 
chọn mẫu (Hộ)

(A) (B) (C) (1) (2)=(1)/Tông cột 1 (3)=(2)*cỡ mẫu của xã

-> r  r Ỵ i  A  ATong so

Ngày.... tháng....... năm .......  Ngày......tháng....... năm .......  Ngày..... thảng....... năm
Người liiêm tra N^ưỡì lập biểu CHỦ TỊCH
(Kỷ, ghi họ tên) (Kỷ, ghi họ tên) (Kỷ, ghi họ tên)
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Ghì chú: Công chức cấp huyện thực hiện tính cỡ mẫu của xã và phân bổ mẫu cho các thôn như trong tài liệu Hướng dẫn mục 2 Phần II 
Cột A: Ghi số thứ tự thôn/ ấp/bản trong xã 
Cột B: Ghi mã thôn/ấp/bản trong xã 
Cột C: Ghi tên thôn/ấp^ban trong xã
Cột 1: Ghi số lượng hộ tò kết quả cột 1 Biểu 02.X/NTM tương ứng theo thôn/ấp/ban của xã
Dòng tổng số cột 1 là Tổng số hộ của xã. Căn cứ vào tổng số hộ của xã ở dòng này để xác định cỡ mẫu (n) của xã (áp dụng công thức xác định cỡ mẫu 
ở Mục 2.1) và ghi vào dòng tổng số của cột 3.

Cột 2: Tính tỷ lệ số hộ của thỏn/ấp/bản trong tổng số hộ của xã

Cột 3: ghi số lượng mẫu phân bổ cho các thôn/ấp/bản vào các dòng tưởng ứng của thôn/ấp/bản. Xác định số lượng mẫu phân bổ cho các thôn/ấp/bản 
bang cách xác định cỡ mẫu của xã, sau đó nhân tỷ lệ ờ các dòng tươnị> ứng của cột 2 với cỡ mẫu của xã (dòng tổng số ở cột 3).
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Biểu số: 04.HM/NTM 
Ban hành theo...
Ngày nhận bảng kê:

DANH SÁCH H ộ MẪU CỦA THÔN/ẤP/BẢN
(Trước thời điểm thu thập thông tin)

- Đơn vị hướng dẫn: Cơ quan Thống kê cấp huyện
- Đơn vị nhận: UBND Xã

Tinh/Thanh phổ: 

Huyện/Quận: ....

X ã:...................

Thôn/Ấp/Bản: ..

STT
nhà

Hộ sô Họ và tên chủ hộ Địa chỉ của hộ Sô NKTTTT 
của hộ theo 
TĐT Dân số 
2019 (Ngu'iYi)

Sô NKTTTT 
của hộ khi cập 
nhạt báng kê 

(Người)

Ghi chú

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3)

Ngày.... thảng........năm ........  Ngày ...... tháng........năm ........ Ngày ...... thảng........năm
Ngưòi kiểm tra Người lập biêu CHCJ TỊCH
(Ký, ghi họ tên) (Kỷ, ghi họ tên) (Kỷ, ghi họ tên)
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PHẦN B

PHIẾU THƯ THẬP THỎNG TIN

Năin..........

Hô số: ...........................................................................................................................................
Ho và tên chủ h ô : ......................................................................................................................• •
Địa chỉ:..........................................................................................................................................
Số điên thoai: .............................................................................................................................• •
Tổng số nhân khau thực tế thưởng trú của h ộ : ................Người

MỤC 1: THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Câu 1. Trong 12 tháng qua có ai trong hộ ông/bà đi làm để nhận tiền lương, tiền công 
và/hoặc nhận được lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần không? (Chỉ hỏi đối với 
người từ 6 tuổi trở lên)

1. Có; 2. Không
Mã 1: Hỏi thòng tin thu nhập từ tiền lương, tiền công 
Mã 2: Chuyển qua mục 2 (Thu nhập từ trồng trọt)

Đơn vị tính: 1 000 đòng

Mã
thành
viên

Họ tên

Thu nhập từ tiền Imrng, tiền 
côug và các khoun có tính 
chất tiền lương, tiền cống 

(tinii cả tiền mặt và hiện vật 
quy đổi thành tien)

Lương hưu và trợ cấp thất 
nghiệp, thôi việc một lần

A B 1 2

1

2

3

4

5

6

TỎNG SỐ

Câu 2. Tổng thu nhập = Dông tông số (cột 1 + cột 2) Nghìn đồng



MỤC 2: THU NHẬP TỪ TRỒNG TRỌT• • •
Câu 1. Trong 12 tháng qua hộ ồng/bà có phàt I>jnh thu nhập - chi phí từ hoạt dộng trồng ừọt không?
1. Có; 2. Không ]

Mã 1: Hỏi thông tin thu nhập - chi phí từ trổng ữọt 
Mã 2: Chuyển qua mục 3 (Thu nhập từ chăn nuôi)

Don vị tính: 1.000 dồng

STT Nguồu thu

Tôuc thu Chi phí Thu nhập

Giá trị đã bán/ 
đổi/cl) o/biếu/tặn g

Giá trị đã thu hoiH'h để lại sử 
(iung (phuc vu sản xuất kỉnh 
doanh và tiêu (Jùng) và giá 
trị tồn kho chưa sử dụng

Tồng trị giá 
sản phẩm đã 

thu lioạcỉ]

Gióng 
(Bao gồm 

cả giống lự 
sản xuất)

Phân bón, 
(huốc trừ sâu, 

diệt cỏ, bảo 
vệ thực vật

Chi
khác Tông chi 

phí

A B 1 2 3=1+2 4 5 6 7=4+5+6 8 = 3-7
1 Cây trông các loại

1 1 ...

1.2 ...

... ...

2 Nhân giông và 
chăm sóc giống

3
Sản phẩm phụ và 
sản phẩm thu nhặt 
từ trồnp trọt

X X

4 Dịch vụ trồng trọt X X X X

5

Tiền được đên 
bù/hồ ừợ thiệt hại 
về trồng trọt do 
dịch bệnh, thiên 
tai. môi trương

X X X X X X X

TỎNG SỐ

Câu 2. Tổng thu nhập từ trồng trọt = Dòng tỏng số cột (8) .....................Nghìn đồng



. DANH MỤC CÁC NGU ÔN THU TỪ HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT

CÂY LƯƠNG THựC, THỤ C PHẢM VÀ CÂY HÀNG NẢM CÂY ĂN QU À

1 Cây lúa 33 Cam, chanh, quít, bưởi
2 Ngô/bắp 34 Dứa
3 Khoai lang 35 Chuôi
4 Sắn/khoai rav 36 Xoài, muỗm
5 Cây iương thực khác 37 Táo
6 Khoai tây 38 Nho
7 Rau muốno 39 Mận
8 Su hào 40 Đu đủ
9 Bấp cải, súp lơ 41 Nhân, vải, chôm chôm
10 Rau cải các loai 42 Hồng xiêm/Sa pu chê
11 Đậu ăn quả tươi các loại 43 Na/ mãng câu
12 Cà chua 44 Mít, sầu riêng
13 Cày gia vị 45 Măng cụt
14 Rau củ quả khác 46 Cây ăn quả khác

15 Cây hàng năm khác (đậu xanh, đen, đỏ, hoa, cây cảnh, cây 
thức ăn gia súc, cây làm phân xanh,...) 47 Cây lâu năm khác

CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ LÂU NĂM 48 Cây giống

16 Đậu Lương/ đậu nành SẢN PHẲM PHỤ VÀ SẢN PHẨM 
THU NHẶT TỪ TRỎNG TRỌT

17 Lạc/ đậu phộng 49 Rơm, rạ
18 Vừng/ mè 50 Lá, thân khoa’ lang
19 Mía 51 Thân cây ngô, câv sắn
20 Thuốc lá, thuốc lào 52 Thân cây đậu các loại
21 Bông 53 Ngọn, lá mía
22 Đay, gai 54 Thân cây đay, cây gai
23 Cói 55 Dâu tằm (thân cây)
24 Cãy CN hàng năm khác 56 Củi (từ các cây nòng nghiệp)
25 Chè 57 Các sản phẩm phụ khác
26 Cà phê 58 Các sản phẩm thu nhặt, mót
27 Cao su DỊCH VỤ TRÒNG TRỌT
28 Hồ tiêu 59 Cày xới, làm đất
29 Dừa 60 Tưới tiêu nước
30 Dâu tàm 61 Phòng trừ sâu bệnh
31 Điều/ đào lỏn hôt 62 Tuốt lúa, sơ chế sản phám
32 Cây CN lâu năm khác 63 Dịch vụ trồng trọt khác



MỤC 3: THU NHẬP TỪ CHẨN NUÔI
Câu 1. Trong 12 tháng qua hộ ông/bà c ) phát sinh thu nhập - chi phí từ hoạt động chăn nuôi hoặc từ săn bắt, đánh bẫy, thuần dưỡng chim,
thú không,...?  ____
1. Cỏ; 2. Không I
Mã 1: Hỏi thông tin thu nhập - chi phí từ chăn nuôi 
Mã 2: Chuyên qua mục 4 (Thu nhập từ lâm nghiệp)

Đơn vị tỉnh: 1.000 đồng

STT Sản pbẩm/dịch vụ

Tòng thu Chi phí

Thu nhập
Giá trị đã 

bán/ 
đổi/cho/biếu/ 

tặng

Giá trị đã thu 
hoạch để lại sử 
dụng(phục vụ 
sản xuất kinh 
(loanh và tiêu 

dùng)

Tổng trị giá 
sản phẩm đã 

thu hoạch

Giống (Bao 
gổm cả giống 
tự sản .Yiiiỉt)

Thức ăn, 
Ihuôc phòng 
và chữa bệnh

Chi
khác

rri ATông 
chi phí

A B 1 2 3= 1+2 4 5 6 7=
4+5+6 8= 3-7

1 Gia súc
1.1 . • • •

1.2 ....

• • • • . . •

2 Gia câm
2.1 ....

2.2 • • • •

• • • • • • ••

3 Chăn nuôi khác
3 1 ....

3.2 ....

. . • . • • ••

4 Sản phẩm không qua 
giết mổ

4.1 ....

4.2 ....

...



STT Sản phắm/ílịch vụ

Tông thu Chi phí
V

Thu nhập
Giá trị đã 

bán/ 
đổi/cho/biếu/ 

tặng

Giá trị đã thu 
hoạch để lại sử 
dụng(phục vụ 
sản xuất kinh 
doanh và tiêu 

dùng)

Tổng trị giá 
sản pharn đã 

thu hnạcli

Giống (Bao 
gồm cả giống 
tự sản xuất)

Thức ăn, 
thuốc pliòng 

và chữa bệnh
Chi

khác

■»
r r t  ^Tôag 

chi phí

A B 1 2 3= 1+2 4 5 6 7=
4-Í-5+6 8= 3-7

5 Giống gia súc, gia cầm,
A i  A «vật nuôi

6 Sản phâm phụ chăn 
nuôi X X

7 Dịch vụ chăn nuôi X X X X

8 Săn bắt, đánh bẫy X X X X

9

Tiền được đền bù/hỗ 
trợ thiệt hại về chăn 
nuôi do dịch bệnh, 
thién tai, môi triròiig

X X X X X X X

TỔNG SỎ

Câu 2. Tống thu nhập từ  chân nuôi = Dòng lồng ! ố cột (8) ............Nghìn đong



DANH MỤC CÁC NGUỒN THU TỪ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

GIA SÚC GIỐNG GIA SÚC, GIA CẦM, VẬT NƯÔI

1 Thịt lơn hơi 19 Lợn giống
2 Thịt trâu, bò hơi 20 Trâu bò giống
3 Ngựa 21 Giống gĩa sùc khác, gia cầm, vật nuôi khác
4 Dê, cừu SẢN PHẨM PHỤ CHẢN MUÔI
5 Gia súc khác 22 Phân trâu, bò, lợn, gia cầm, phân tằm

GIA CẦM 23 Sản phâm chăn nuô tận thu: như ỉông, sừng, xương, 
da, .. của gia súc bị chết, giết thịt

6 Gà DỊCH VỤ CHẤIN NUÔI
7 Vịt, ngan, ngỗng 24 Thụ tinh nhân tạo
8 Gia câm khác 25 Thiến, hoạn gia súc gia cầm

CHĂN NUÔI KHÁC 26 Dịch vụ chăn nuôi khác (phân loại và lau sạch trứng 
gia cầm,...)

9 Chó
10 Thỏ
11 Trăn
12 Răn
13 Chăn nuôi khác

SAN PHÁM KHONG QUA GIET 
MỔ

14 Trứng gta cầm (gà, v ịt,...)
15 Sữa tươi
16 Kén tăm
17 Mật ong
18 Sản nhẩm khác (không qua giết mổ)



MỤC 4: THƯ NHẬP TỪ LÂM NGHIỆP• • •
~  •>

Câu 1. Trong 12 tháng qua hộ ông/bà có phát sinh thu nhập - chi phí từ hoạt động lâm nahiộp (khai thác gồ. khai thác và thu nhặt sản phàm
r  *

từ rừng và cây lâm nghiệp phàn 
không? 1. Có; 2. Không

án, ươm các loại giông cây lâm nghiệp, trõiig/quản ]ý/báo vệ/chăm sóc rừng, hoạt động dịch vụ lâm nghiệp,...)

Mã 1: Hỏi thông tin thu nhập - chi phí từ lâm nghiệp*»
Mã 2: Chuyên qua mục 5 (Thu nhập từ thủy sán)

Đơn vị tính: 1.000 đòng

STT Nguồn thu

Tông thu Chi phí

Thu nhập
Giá trị đã 

bán/ đổi/ cho/ 
biếu/ tặng

Giá trị đã thu hoạch 
để lại sử dụog (phục 

vụ sản xuất kỉnh 
doanh và tiêu dùng)

Tòng trị 
giá sản 

phẩm đã 
thu hoa ch

Giỏng (Bao 
gồm cả 

giống tự 
sản xuất)

Phân bón, 
tliuốc trừ sâu, 
diệt cỏ, bảo vệ 

thưc vât

Chi
khác

Tổng chi 
phí

A B 1 2 3=1+2 4 5 6 7=4+5+6 8=3-7
1 Khai thác, thu nhặt lâm sản X X

1.1 ...

1.2

...

2 Ươm giống cây lâm nghiệp

3 Trồng rừng, chăm sóc, tu bổ, cải 
tạo rừng, khoanh nuôi tái sinh

4 Dịch vụ lâm nghiệp X X

5
Tiền được đền bù/hỗ trợ thiệt hại 
về lâm nghiệp do dịch bệnh, 
thiên tai, môi trường

X X X X X X X

TỎ NG  SỐ

Câu 2. Tông thu nhập từ lâm nghiệp — Dòng tổng số cột (8) Nghìn đông
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DANH MUC CẢC NGUỒN THU TỪ HO AT ĐÒNG LÂM NGHIẼP• • • •

KHAI THÁC, THU NHẶT LÂM SẢN DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP

1
tÍT’ »lrâu, sở 12 Bảo vệ rừng

2 Quế 13 Quản lý lâm íighiệp

3 Hồi 14

Dịch vụ lâm nghiệp khác: Thu từ hoạt 
động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp, 
hoạt động sơ chế gỗ trong rừng,... hộ làm 
cho bên ngoài

4 Thông

5 Cây cánh kiến

6 Cây lấy gỗ

7 Tre, luồng, nứa

8 Cọ

9 Dừa nước

10 Cây lâm nghiệp khác 
( Ghi rõ )

11 Củi



MỤC 5i THƯ NHẬP TỪ THỦY SẢN
Câu 1. Trong 12 tháng qua hộ ông/bả có phát sinh thu nhập - chỉ phí từ hoạt động nuôi, ươm giong cá, tôm, thúy sản khác hoặc đánh bắt

thủy hải sản ở ao hồ, sông, suối, biển không? 1. Có; 2. Không 
Mã 1: Hỏi thông tin thu nhập - chi phí từ thủy sản của hộ.
Mã 2: Chuyển qua mục 6 (Thu nhập từ hoạt động SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chế biến sản phẩm nông, lâm

nghiệp, thủy sản của hộ)
__  __ _____________________ ______________ _______  Đơn vị tính: 1 000 đong_

9

STT Nguồn thu

Tông thu Chi phí Thu nhập
Giá trị đã 
bán/ đổi/ 
cho/ biểu/ 

tặng

Giá trị đã thu hoạch đê 
lại sử dụng (phục vụ 

sản xuál kỉnh doanh và 
tiêu dùng)

Tông trị 
giá sản 

phẩm đã 
thu hoacb

Giống (Bao 
gồru cả giống 
tự sản xuẩt)

Thức ăn, thuốc 
phòng và chữa 

bệnh

Chi
khác

Tung chi 
phí

A B 1 2 3=1+2 4 5 6 7=4+5+6 8=3-7
1 Nuôi trồng thủy sản
1.1 Cá
1.2 Tôm
. . • . . .

2 Đãnh bắt thủy sản
2.1 Cá X X
2.2 Tôm X X
• • • . • • X X
3 Sản xuất giống

3.1 Cá giống các loại
3.2 Tôm giống các loại
• • • • • •

4

Tiền được đền bù/hỗ trợ 
Ihiện hại về (litíy sản do 
dịch bệnh, thiên tai, môi 
trường

X X X X X X X

TỎNG SỐ

Câu 2. Tổng thu nhập từ thủy sản = Dòug tồng số cột (8) Nghìn đèug



IU
MỤC 6: THU NHẬP TÙ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG, LẦM NGHIỆP, THỦY SẢN HOẶC CHÉ BIẾN 
SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN.
Câu 1. Trong 12 tháng qua hộ ông/bà có phát sinh thu nhập - chi phí từ hoạt động SXKD phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chế biến sản 
phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản của hộ không? 1. Có; 2. Không í I
Mã 1: Hỏi thông tin thu nhập - chi phí từ hoạt động SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuy sản hoặc chế biến sản phâm nông, lâm 
nghiệp, thúy sản của hộ.
Mã 2: Chuyển qua mục 7 (Thu nhập khác)

Đơn vị tính: 1 000 đồng

STT Mô tả hoụt động

Tồng thu Chi phí Thu nhập
Giá trị đã 
bán/ đổi/ 
cho/ biếu/ 

rặug

Giá trị để lại sử tiụng 
(phuc vụ sản xuất kỉnh 

doanh và tiêu đúng)
Tồng thu

Nguyên vật liệu 
chính, phụ, 

thực liệu

Năng lượn2, 
nhiên liệu

Chi
khác

Tổng chi 
phí

A B 1 2 3=1+2 4 5 6 7=4+5+6 8=3-7
1
2

3
4
5

TONG SO X X X

Câu 2. Tổng thu nhập từ hoạt động SXKD phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc che biên sản phàm nông, lâm nghiệp, thủy sản = 
Dòng tổng số cột (8) .............Nghìn dồng
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MỤC 7: THU NHẬP KHÁC
Câu 1. Xin ông/bà cho biết trong 12 tháng qua, hộ ỏng/bả có nhận được các 

nguồn thu nhập nào sau đây không?
______  ___  __ Đơn vị tỉnh: L 000 đồng

STT Nguồn thu rri • • rT rí giá

A B 1
1 Thu nhập từ chuyên nhượng (=1.1+1.2+1.3)

1.1 Tiền và trị giá hiện vật hộ nhận được do người ngoài hộ 
cho/biếu/tậng/mừng/giúp (dùng cho sinh hoại của hộ) *

1.2

Các khoản trợ cẩp xã hội (cho thương binh, liệt sỹ, cá 
nhân/hộ có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã 
hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khác), trợ cáp cho 
sinh hoat của hô do thiên tai, hỏa hoan, dieh bệnh (Covid- 
19).......'

1.3 Học bông, thưởng giáo dục, trợ giúp y tế

2 Thu nhập từ sở hữu tài sản, đầu tư tài chính (=2.1+2.2)

2.1 Thu từ cho thuê tài sản, đất đai, nhà ở

2.2 Thu từ lãi đầu tư, tín dụng (lãi đầu tư, lãi tiết kiệm, cổ 
phần, cổ phiếu, cho vay, góp von...)

3 Thu nhập khác (VD: trúng xổ số, vui chơi có thưởng, ...)
TỔNG SÓ (dòng 1+2+3)

Ghi chúi (*) Không bao gồm các khoan tiền do người ngoài thành viên hộ gửi về từ nước 
ngoài với mục đích trả nợ/nhờ giữ hộ,... (không dùng cho sinh hoạt của hộ).

Câu 2. Tổng thu nhập khác = Dòng long! ) cột (1 ) ............nghìn đổng
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BIỂU TÔNG HOP THƯ NHẠP CỦA HỘ NĂM • • •

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn thu Tong thu nhụp

A 1

1 Thu nhập từ tiền lương, tiền công Câu 2 Mục 1

2. Thu nhập từ trồng trọt Câu 2 Mục 2

3. Thu nhập từ chăn nuôi Câu 2 Mục 3

4. Thu nhập từ lâm nghiệp Câu 2 Mục 4

5. Thu nhập từ thủy sản Câu 2 Mục 5

6. Thu nhập từ hoạt dộng SXKD, dịch vụ phi nông, 
lâm nghiệp, thủy sản hoặc chế biến sản phẩm nông, 
lâm nghiệp, thủy sản

Câu 2 Mục 6

7. Thu nhập khác Câu 2 Mục 7

Tông thu nhập hộ

, ngày ........thang.......... năm 20.
Điều tra viên 

(Ký, ghi rõ họ tên)



HƯỚNG DẦN THU THẬP THỐNG TIN

Biểu mẫu thu thập thông tin tính thu nhập bình quân NKTTTT được thiết kế gồm 
7 mục theo các Iiguồn thu gồm:

- Mục 1: Thu nhập từ tiền lương tiền cõng

- Mục 2 đến Mục 5: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản.

- Mục 6: Thu nhập từ hoạt động SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 
hoặc chế biến sản phàm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

- Mục 7: Thu nhập khác

- Biểu tổng hợp thu nhập của hộ: là tổng thu nhập của hộ được chọn mẫu điều tra, 
tổng hợp từ Mục 1 đến Mục 7.

MỤC 1: THU NHẬP T Ừ T IÈ N  LƯƠNG, TIẺN CÔNG

1.1. Mục đích, ỷ  nghĩa:

Mục này thu thập các thông tin liên quan tới thu nhập của lừng nhân khẩu thực tế 
thường trú tại hộ từ 6 tuổi trở lên, gồm:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công 
(tính cả tiền mặt và hiện vật quy đổi thành tiền)

+ Lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần.

1.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

a) Khái niệm/nội dung/phương pháp tính:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

+ Các khoan: tiền lương, tiền công;

+ Các khoản có tính chất tiền lương, tiền công: Các khoản, thướng có tính chất 
thường xuyên, phụ cấp làm thêm, phụ cấp học nghề trong sản xuất, phụ cấp trách nhiệm, 
phụ cấp thâm niên, phụ cấp chuyên đi công tác lưu động, phụ cấp người làm công tác 
kỹ thuật, khoa học có tài năng, phụ cấp khu vực, phụ cấp cho những vùng đặc biệt,...;

+ Các khoán thu khác từ cồng việc mang lại tiền lương, tiền công: các khoản 
thưởng lễ tết, thương đột xuất (phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật,...), bảo hộ lao 
động, dong phục, thù lao dân công đi làm nghĩa vụ hàng năm, trợ cấp ỡ đường do điều 
động công tác, phụ cấp nghỉ phép, các khoan chia thêm,...

Thu nhập từ lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần.

b) Cách ghi biểu:

- Cột A: Là mã thành viên của hộ, bao gồm những ngươi từ 6 tuôi trở lên và có thu 
nhập từ tiền lương, tiền công trong 12 tháng qua.

- Cột B: Họ và tên thành viên.



- Cột 1: Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoán có tính chất tiền lương, 
tiền công (tính cả tiền mặt và hiện vật quy đc thành tiền)

- Cột 2: Lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần.

Dòng Tông số ghi tổng thu nhập của các thành viên hộ từ tiền lương, tiền công. 

MỤC 2: THU NHẬP TÙ TRỒNG TRỌT• • •

2.1. Mục đích, ý  nghĩa:

Mục này thu thập các thông tin để xác dinh thu nhập của hộ từ hoạt động trồng trọt 
của hộ.

2.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

a) Khái niệm/nội dung/phương pháp tính:

Thu từ trồng trot bao gồm thu từ các nguồn sau:

1. Cây trong các loại: chi tiết theo danh mục. Địa phương tự ghi các cây trồng chủ 
lực phổ biển mang lại nguôn thu cho hộ trên địa bàn xã và thu thập thông tin liên quan.

2. Nhân giống và chãm sóc giống: Bao gổm thu từ hoạt động phục vụ trồng trọt 
như cắt tỉa, tạo chồi, tạo cây con để nhân giống trực tiếp hoặc tạo từ các gốc ghép cành 
thành chồi non để cho ra sản phẩm là cây giống bao gôm:

+ Gieo ươm cây giống hẳng năm: Giống cây su hào, bắp cải, súp lơ, cà chua,...

+ Các loại giống cây lâu năm, cây cảnh dược thực hiện bằng gieo ươm, chiết ghép, 
giâm cành như: cam quýt, nhãn, vải, chè,...

3. Sản phẩm phụ và sản phâm thu nhặt từ trồng trọt: Là phần sản phâm hộ thu 
được từ cây trong sau khi đã thu hoạch các sản phẩm chíiứi. Ví dụ như: rơm, rạ, trấu, 
củi, ngọn mía, lá, thân khoai lang, thân cây ngô. sắn, thân cây đay, gai, các sản phẩm 
thu nhặt, mót.... Chỉ tính những sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị: bao gồm sản phẩm 
được hộ trao đôi/bán cho doaiih thu; sản phàm hộ sử dụng trực tiếp (làm nguyên liệu ủ 
phân bón, lót chuồng trại, nhiên liệu đun nấu, thức ăn chăn nuôi,...). Kliông tính những 
sản phâm bỏ đi, kể cả sản phẩm bỏ tại ruộng cho tự phân húy để tăng dinh dưởng cho 
đất.

4. Dịch vụ trỏng trọt: Bao gồm thu từ các hoạt động trồng trọt do hộ làm cho bên 
ngoàỉ dược trả công bẳng tiền hoặc hiện vật, bao gom: làm dất, gieo trồng; chăm sóc 
(tưới tiêu nước, phòng trừ sâu bệnh, làm cỏ, bón phân,...); thu hoạch ígặt hái,...); vận 
chuyển vật tư, sản phẩm; cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển; dịch vụ trồng 
trọt khác (ra hạt lúa, bông, lạc; phân loại, phơi, sấy, bảo quản,...).

5. Tiền được đền bù/hỗ trợ thiệt hại về trồng trọt do dịch bệnh, thiên tai, môi trường.
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Chi ph í trồng trọt bao gom các khoản chi phí vật chất, chi phí dịch vụ và các 
khoản chi phí khác phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh của hộ bao gồm phần mua 
vào, hộ tự túc. Cần chú ý:

- Để tính chi phí sản xuất của hộ, quy định chỉ tính các khoản chi phí do hộ tự túc 
đã được tính vào thu của hộ, ví dụ: thóc đã được tính vào sản lượng thu hoạch, tức là đã 
tính vào thu, nay đem ra làm giổng để gieo trồng. Không ghi những khoản chi phí do 
hộ tự túc nhimg chưa được tính vào thu của hộ ở bất kỳ chỗ nào ưong phiếu này.

- Chỉ tính các khoản chi phí có liên quan đến những sản phắm đã thu hoạch trong 
12 tháng qua; quy ước khỏng tính chi phí sản xuất dở dang cho cây trồng chưa cho thu 
hoạch sản phẩm.

- Trường hợp chi phí sản xuất có liên quan đến thu nhập của nhiều năm phải phãn 
bổ chi phí theo các năm cho thu hoạch sản phẩm, ví dụ như tiền thuê hoặc đấu thầu đất. 
Những chi phí có liên quan đến nhiều ngành thì tính phân bổ cho các ngành theo tỷ lệ 
thu hoặc tỷ lệ chi của mỗi ngành trong tổng số thu hoặc chi.

- Vật tư d ũng vào sản xuất nếu mua ngoài thì tính theo giá thực tế mua, tự túc tính 
theo giá bình quàn năm của thị trường tại địa bàn điều tra.

- Trường hợp sản xuất nóng nghiệp ( lũa, hoa màu...) mất mùa một vụ nào đó trong 
12 tháng qua thì loàn bộ chi phí cho sản xuất của vụ đó được hạch toán vào chi phí sản 
xuất.

- Truờng hợp lũ, lụt, v.v... làm mất mùa và gây thiệt hại cả những khoán đẩu tư 
chi phí xây dựng cơ bản trong sản xuất như thiệt hại về vườn cà phê, \ ồ tiêu... hộ phải 
đau tư trồng lại, cách tính để ghi vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua như sau:

(i) Thiệt hại về những khoản chi phí thường xuyên (giống, phân bón, Ihuốc trừ 
sâu, thuốc diệt cỏ, trả công lao động thuê ngoài, v.v...) được tính toàn bộ vào chi phí sản 
xuất cho 12 thang qua.

(ii) Thiệt hại về những khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đã thành tài sản cố 
định thì số tiền thiệt hại phân bổ cho 1 năm (được tính bằng tổng trị giá thiệt hại chia 
cho số năm sử dụng) và ghi vào phần chi phí sản xu at trong 12 tháng qua.

(iii) Thiệt hại về những khoản chi phí đầu tư trong quá trình hìiih thành/xây dựng 
tài sản cố định (chua trở thành tài sản cố định) hoàn toàn không tính vào chi phí sản 
xuất trong 12 tháng qua.

b) Cách ghi biểu:

- Cột 1: Giá trị đã bán/ đồi/cho/biếu/tặng

- Cột 2: Giá trị đã thu hoạch để lại sử dụng (phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dủng) 
và giá trị tồn kho chưa sử dụng.

Lưu ý: Tính trị giá sản phẩm thu được trong 12 tháng theo cách sau đây:



+ Nếu hộ bán sản phẩm sản xuất ra trong 12 tháng qua thì ghi số tiền thực tế hộ đã
bán.

+ Neu hộ Iđiông bán thì giá trị toàn bộ sản phẩm sản xuất ra trong 12 tháng qua sẽ 
được tính bằng tông sản lượng thu hoạch nhân với giá binh quân năm của thị trường tại 
địa bàn điều tra.

- Cột 3: Tổng trị giá sản phẩm đã thu hoạch (bàng cột 1 cộng cột 2)

- Cột 4; Chi phí gi ổng (hạt giống, cây giống): Ghi trị giá hạt giống, cây giống thực 
té hộ đã mua hoặc tự túc được đã tính vào thu và dùng cho sản xuất trong 12 tháng qua, 
ví dụ: thóc đã dược tính vào sản lượng thu hoạch, tức là đã tính vào thu của hộ, nay đem 
ra làm gióng để gieo trồng. Giông cảy trồng gồm: giong lúa (mạ), khoai, rau, đậu, cáy 
công nghiệp hàng năm, v.v... Trường họp hộ mua giỏng được trợ giá, khi tính chi phí 
sản xuất, chỉ tính số tiền hộ thực tế bỏ ra mua.

- Cột 5: Chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, bảo vệ thực vật gồm:

+ Phân hoá học: tỏng trị giá phân hoá học hộ đã bón cho cây trồng trong các vụ 
sản xuất trong 12 tháng qua. Phán hoá học gồm Iihieu loại như: đạm u rê, sunphat, NPK, 
lân, kali, V.v... ĐTV hỏi số lượng từng loại phán hoá học thực tế đã bón cho từng vụ, 
loại cây trồng để tính thành tiền. Giá phán hoá học tính theo giá thực tế hộ đã mua ở thị 
trường.

+ Phân hữu cơ: hộ tự túc, mua vào để bón cho cây trông trong 12 tháng qua.

+ Thuốc trừ sâu, diệt cỏ gồm thuốc bột, thuốc nước đã sử dụng để phòng trừ sâu 
bệnh cho cây trồng. Căn cứ vào số lần sử dụng từng loại thuôc trong kỳ để tính thành 
tiền, tổng hợp ghi vào phiếu điều tra.

+ Thuốc kích thích tăng trưởng.

- Cột 6 Chi khác bao gồm:

+ Dụng cụ nhó, vật rẻ tiền mau bong: số tièn chi mua các dụng cụ nhớ, vật rẻ tiền 
mau hống như: cuốc, cào, mai, móng, liềm, hái, thúng, quang sảo, v.v... phục vụ trồng 
trọt. Dụng cụ nhỏ thuộc loại rẻ tiền mau hỏng mua trong 12 tháng qua (thừng, chão, rổ 
rá, quang sảo, v.v...) quy định sử dụng hết trong 12 tháng qua không phân bổ. Một số 
dụng cụ nhỏ thuộc công cụ lao động chưa đủ tiêu chuẩn xếp vào tài sản cố định, ví dụ 
như cày, bừa, xe cải tiến, máy tuốt lúa thủ công, mai, mong thì tiến hanh tính phân bổ 
theo thcri gian sử dụng trong hai hoặc ba năm tuỳ theo từng loại để tính chi phí sản xuất.

+ Năng lượng, nhiên liệu: tiền thực tế hộ đã chi trong 12 tháng qua cho điện, than 
đá, than bánh/tỏ ong, xăng, dầu hoa, dầu mazut dâu diezel, ga hóa lỏng (LPG), khí thiên 
nhiên, củi và năng lượng, nhiên liệu khác để tưới, tiêu, ra hạt, sấy sản phẩm, v.v...
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Điện: Chỉ tính phần điện thương phàm (điện thực tế được cung cấp cho hộ theo 
chỉ số trên dong hồ đo điện) dùng cho trồng trọt (Không bao gồm điện dùng cho sinh 
hoạt và các hoạt động khác của hộ).

Than đá (còn gọi là íhan cứng): Bao gồm cả than cục và than cám.

Than bánh: Là loại nhiên liệu được đóng thành banh từ than đá kết hợp với chất 
kết dính hoặc bằng khuôn đúc dưới s rc ép lớn mà không cần chất kết dính.

Xăng: Bao gồm cả xăng có pha chì và xăng không pha chì, loại cao cấp hoặc loại 
thông dụng, không bao gôra xăng máy bay.

Dầu hoả: Là loại dầu sử dụng để thắp sáng và dừng cho các động cơ đốt cháy 
nhiên liệu bằng tia lửa điện, các loại xe tải nông nghiệp hay các động cơ hoạt động tĩnh. 
Các tên gọi khác cho loại sản phẩm này là dầu cháy, dầu bốc hơi. dầu năng lượng và 
dầu thắp sáng.

Dầu diezel (DO): Là loại dầu nặng được sử dụng cho các động cơ đốt trong trong 
các dộng cơ diezel, cũng như làm nlìièn liệu cho các hệ thống sản xuất hơ: nóng hay các 
lò nung.

Dầu mazut (FO): Là một loại dầu nặng thường được sử dụng cho các tàu thuỷ và 
các nhà máy sản xuât hơi nước nóng quy mô lớn như một loại nhiên liệu để íuyện hoặc 
đun sôi.

Ga hoá lỏng (LPG): Là chất hydrocacbon tồn tại ở dạng khí dưới đĩẻu kiện nhiệt 
độ và áp suất binh thường nhưng dược hoá lỏng bằng cách nén hoặc làm lạnh để dễ dàng 
bảo quản trong kho, xách tay hay vận chuyển. LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các mỏ 
dâu hoặc mỏ khí dau và cũng có thể sản xuất ở các nhà máy lọc dầu trong quá trình 
chưng cất dầu thô.

Khí thiên nhiên: Là một loại khí không màu sắc, chủ yếu là chất mêtan, bao gồm 
khí khô, khí ướt.

+ Sửa chữa nhó, bảo dưỡng: số tiền do hộ chi ra để sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng 
thường xuyên tài sản cố định (máy móc, nhà xưởng...), công cụ thủ công phục vụ sản 
xuất trồng trọt.

+ Khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định (TSCĐ) của hộ tham gia vào quá trình 
sản xuất đều phải tính khấu hao. TSCĐ là những máy móc, dụng cụ và phương tiện 
thuộc quyền quan lý, sử dụng của hộ dược sử dụng vào mục đích sản xuất có thời gian 
sử dụng, thu hồi, luân chuyển dài thường 1 năm trở lên hoặc 1 chu kỳ sản xuất kinh 
doanh như: máy móc, công cụ, trâu bò cày kéo, vườn cây lâu năm cho sản phâm, v.v...).

Ch hỏi những TSCĐ có trị giá từ 30 triệu đồng trở lên (nguyên giá) tại thòi đicm 
mua hoặc nhận được (Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thóng tư 45/2013/TT-BTC quy định tiêu 
chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình). Trường hợp TSCĐ đã được sửa chữa lớn, thì 
trị giá TSCĐ sau sửa chữa lớn lần gan đây nhất sẽ được coi là trị giá mua hoặc nhận



được TSCĐ đó. Những TSCĐ đã hết thời kỳ khấu hao, có sửa chữa nhỏ trong quá trình 
sử dụng, trị giá sửa chữa nhỏ năm nào phải được tính vào chi phí sản xuất của năm đó 
(chi phí sản xuất ứng với hoạt động sử dụng TSCĐ đó).

Tính khấu hao TSCĐ theo giá thực tế mua sắm, xây dựng của hộ. Phương pháp 
tính khấu hao TSCĐ: Căn cứ vào nguyên giá của tài sản cố định, thời gian sử dụng ước 
tính để tính khẩu hao:

Mức khấu hao trung bình 1 năm = Nguycn giá TSCĐ/SỐ năm sử dụng

Số năm sử dụng TSCĐ căn cứ vào Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 
4 năm 2013 của Bộ Tài chíiứi về Hương dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 
TSCĐ.

Lưu ý: Đối với vườn cây lâu năm khỏng tính khấu hao đất.

+ Thuê và đấu thầu cíất: số tiền thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua về thuê 
hoặc dấu thầu đất để phạc vụ trồng trọt. Nếu thuê hoặc dấu thầu đất sử dụng trong nhiều 
năm thì số tiền này được phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất ưồng 
trọt trong 12 tháng qua.

+ Thuê tài sàn, máy móc, thiết bị và các còng việc bàng máy, thuê vận chuyển: 
số tiền thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua về thuê phương tiện, tài sản, máy móc 
để phục vụ trồng trọt. Nêu thuê sử dụng trong nhiều năm thì số tiền này được phân bổ 
theo sổ năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua.

+ Thuê súc vật cày kéo: số tiền thực tế hộ đã chi trong 12 tháng qua để thuê gia 
súc làm các công việc cày, bừa, vận chuyển vật tư, sản phẩm phục vụ cho sản xuất.

+ Trả công lao động thuê ngoài: số tiền (kể cả hiện vật quy ra tiền) hộ trả về việc 
thuê mướn còng lao độn£  ̂ bên ngoài làm các công việc như gieo trống, chăm sóc, thu 
hoạch, tiêu thụ sản phẩm.

+ Thuỷ nông nội đồng: số tiền hộ đã chi trả dịch vụ này trong 12 tháng qua.

+ Trả lãi tiền vay cho sản xuất trồng trọt: số tiền lãi hộ đã trả cho số tiền vay để 
đau tư cho cây trồng trong 12 tháng qua. Trường họrp trả lãi theo tháng trong 12 tháng 
qua thì ghi toàn bộ vào chi phí sản xuất, ngược lại nếu trả lãi cho nhiều năm thì phải 
phân bổ cho số năm trả lãi, số tiền phân bổ được tính vào chi phí sản xuất.

+ Các khoán chi phí khác: số tiền hộ đã chi ngoai các mục nêu trên như các khoán 
phân bổ về chi phí chuyên đổi đất (ví dụ đầu tư chi phí chuyển đổi đất từ cây hàng năm 
sang cây lâu năm,v.v...), lệ phí giao thông, bưu điện, quảng cáo. đào tạo, tiếp thị, bảo 
hiểm sản xuất, quỹ bảo vệ thực vật, quỹ cải tạo đồng ruộng, quỳ quản lý hành chính, chi 
phí thức ăn cho trâu bò cày kéo, v.v...

Nếu hộ khóng nhớ rõ các khoan chi phí chi tiết theo từng dòng ở cột B mà chỉ nhớ 
tông số tiền đã chi theo từng khoán mục chi phí trong 12 tháng qua, ĐTV có thể ghi gộp 
số tiền đó tại dòng tổng số cột 4,5,6 và 7.



- Cột 7: Tổng chi phí trồng trọt (bằng tong cộng các cột 4, 5 và 6)

- Cột 8: Thu nhập (bằng cột 3 trừ cột 7)

Dòng Tồitg số ghi tổng thu, chi phí và thu nhập của hộ t hoạt động trồng trọt 
theo nguồn thu từng dòng ở cột B

MỤC 3: THU NHẬP TỪ  CHĂN NUÔI

3.1. Mục đích, ỷ  nghĩa:

Mục này thu thập các thóng tin để xác định thu nhập của hộ từ hoạt động chăn nuôi 
của hộ.

3.2. Pỉtươngpháp tỉnh và cách ghì biểu

a) Khái niệm/nội dung/phương pháp tính:

Thu từ chăn nuôi bao gồm thu từ:

(1) Sản phẩm chăn nuôi bán, giết mổ: Thu ti thịt hơi trâu, bò, lợn5... gà, vịt, ngan, 
ngỗng,..., vật nuôi khác bản, giết thịt (xuất chuồng).

(2) Sản phấm chăn nuôi không qua giết mổ: Thu từ trứng gia cầm các loại, sữa 
tươi, kén tằm, mật ong,...

(3) Giống gia súc. gia cầm, vật nuôi: Thu từ các loại con giống gia súc, giống gia 
cầm, giống vật nuôi khác.

(4) Sản phẩm phụ chăn nuôi: Thu từ nhìmg sản phàm phụ chăn nuôi được sử dụng; 
gồm: phân trâu, bò, lợn, gia cầm, phân tằm,... thu được trong quá trình chăn nuôi và 
sản phâm chăn nuôi tận thu: như lông, sừng, xương, da,... của gia súc bị chết, giêt thịt.

(5) Dịch vụ chăn nuôi: Thu từ các hoạt động chăn nuôi do hộ làm cho bên ngoài 
như: thụ tinh nhân tạo, thiến hoạn gia súc, gia cầm; dịch vụ chăn nuôi khác (phân loại 
và lau sạch trứng g ;a cằm,...).

(6) Săn bắt, đánh bẫy: Thu từ các hoạt động săn bắt, đánh bẫy, thuần dưỡng thú. 
Ví dụ: Thu từ sản phẩm tổ yến từ hoạt động xây nhà gọi yến,....

(7) Tiền được đền bù/hỗ trợ thiệt hại về chăn nuôi dc dịch bệnh, thiên tai, môi trường.

Lưu ỷ  khi tỉnh chi phi chăn nuôi:

- Đỏi với chi phí chăn nuôi do hộ tự túc chỉ tính các khoản chi phí do hộ tự túc đã 
được tính vào thu của hộ, ví dụ: thóc đã được tính vào sản lượng thu hoạch, tức là đã 
tính vào thu, nay đem ra làm thức ăn cho chăn nuôi. Không ghi những khoản chi phí do 
hộ tự túc nhưng chưa được tính vào thu của hộ ở bất kỳ chỗ nào trong phiếu phong vân 
này, không tính vào chi phí chăn nuôi những khoản rau, bèo do hộ tự kiếm hoặc cua ốc 
do hộ tự đánh bắt nêu chưa được tính vào thu của hộ.

- Chỉ tính các khoán chi phí cho những vật nuôi đã kết thúc quá trình chăn nuôi 
trong 12 tháng qua; quy ước khồng tính chi phí sản xuất dở dang cho vật nuôi chưa kết



thúc quá trình chăn nuôi như lợn chưa bán hoặc chưa giết mổ, tính tương tự như vậy đối 
với gà, vịt, ngan, ngỗng, v.v...

- Trường hợp những tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất chăn nuôi có 
liên quan đẻn thu nhập của nhiều năm phải phân bổ chi phí theo các năm cho sản phẩm 
chăn nuôi hoặc những tài sản cố định có liên quan đến nhiều ngành thì tính phán bổ chi 
phí cho các ngành theo tỷ lệ thu hoặc tỷ lệ chi của mỗi ngành trong lông số thu hoặc chi 
về chăn nuôi.

- Trường hợp vật nuôi chết trong 12 tháng qua hoặc gia cầm bị thiêu huy do dịch 
cúm gà, chi phí về giống, thức ăn, thuốc chừa bệnh... được hạch toán và ghi toàn bộ vào 
chi phí sản xuất cbãn nuôi cho 12 tháng qua.

Những hộ chăn nuôi lớn gặp rủi ro gây thiệt hại nặng không chỉ về vật nuôi mà còn 
thiệt hại cả những khoan đầu tư chi phí xây dựng cơ bán, cách tính để ghi vào chi phí 
sản xuất chăn nuôi cho 12 tháng qua như sau: Những khoản chi Dhí thường xuyên như 
tiền mua giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh gia súc, gia cầm... được tính toàn bộ vào chi 
phí sản xuất. Những khoan chi phí về đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí 1 lần phân bổ cho 
nhiều năm, ví dụ như chi phí xây chuồng trại, hàng rào... được tính vào chi phí cho 12 
tháng qua bang cách lấy toàn bộ chi phí thiệt hại chia cho số năm sử dụng và chỉ ghi 
phần thiệt hại phân bổ cho 1 năm vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua.

- Đối với lợn nái diều tra viên cần phàn biệt rõ nếu đang trong thời gian nuôi nái 
hậu bị (chưa thành lợn nái) thì toàn bộ chi phí thức ăn và chi phí về giống (kè cả giống 
tự túc) khống được ghi vào chi phí chăn nuôi trong 12 tháng qua.

- Đối với vật nuôi là tài sản cố định sử dụng cho sản xuất như trâu, bò cày kéo, sinh 
sán, ngựa thồ, lợn đực gi ổng, lợn nái, đàn gia cầm đẻ trứng... khi không được coi là tài 
sản cố định nữa và hộ chuyển sang nuôi vỗ béo để bán hoặc giết thịt bán thì được coi 
đây là trường hợp thanh lý tài sản cố định và khỏng được tính vào thu nhập của hộ. Ọuá 
trình thanh lý tài sản cố định là vật nuôi trong 12 thảng qua (bán hoặc giết) nếu hộ phái 
chi phí về thức ăn thì giá trị chi phí thức ăn không tính vào chi phí trong 12 tháng qua.

b) Cách ghi biểu:

- Cột 1: Giá trị đã bán/ đổi/cho/biếu/tặng

- Cột 2: Giá trị đã thu hoạcb để lại sử dụng (phục vụ sản xuất kinh doanh và 
tiêu dùng).

- Cột 3: Tổng tr  giá sản phẩm đã thu hoạch (bằng cột 1 cộng cột 2)

- Cột 4: Chi phí giống là trị giá lợn giống, trâu, bò giống, giống g*a cầm (gà, vịt, 
ngan, ngỗng/v.v...) và giong các loại chăn nuôi khác đã clùng vào sản xuất trong 12 tháng 
qua. Giống gia súc, gia cầm phải mua tính theo giá thực tế mua; giống tự túc tính theo 
giá bán bình quân năm tại địa bàn điều tra. Giống gia súc, É’a cầm nuôi với mục đích là 
TSCĐ như: Giỏng lợn nái, trâu, bò cày kéo (kế cả tự túc và mua) không tính vào chi phí
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trí ống chăn nuôi (lưu ý kể cả các khoan chi phí thức ăn, thuốc phóng chữa bệnh,.. đầu 
tư cho gia súc gia cầm với mục đích là TSCĐ).

- Cột 5: Thức ăn, thuốc phòng và chữa bệnh

+ Thức ăn: Bao gồm tất cả các khoán thức ăn tinh (gạo, sắn, mỳ, ngô, khoai, dong 
riềng, các loại củ có chất bột và các chất bột khác), thức ăn tổng hợp, thức ăn thô (cám, 
rau, bèo...), thức ăn khoáng (muòi) và các loại thức ăn khác (tóm, cua, cá, ốc, kể cả 
thuốc tăng trọng) thực tế đã dùng chăn nuôi gia súc gia cầm trong 12 tháng qua kể cả 
phần tự túc đã tính vào thu của hộ. Thức ăn tinh do tự túc thì tính theo giá bình quân 
năm tại chợ địa phương ở địa bàn điều tra (tính thu theo giá nào thì chi phí tính theo giá 
đó; nếu mua ngoàỉ tính theo giá thực tế mua. Thức ăn thô gồm rau do hộ tự sản xuất. 
Khỏng tính rau, bèo, cỏ,v.v... do thu nhặt, hái lượm hoặc là sản phấm phụ trồng trọt 
hoặc chăn nuôi chưa tính vào thu của hộ. Đối với tôm, cua, cá, ốc, v.v... đánh bắt được 
để chăn nuôi nếu không tính vào thu của hộ thì không ghi vào chi phí cho chăn nuôi. 
Lưu ý: thức ăn thường xuyên cho gia súc là TSCĐ như lợn nái, trâu bò sinh sản cũng 
được ghi vào câu này.

+ Thuốc phòng và chữa bệnh: số tiền (kể cả trị giá hiện vật) chi mua các loại thuốc 
đã sử dụng phòng và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm trong 12 tháng qua.

- Cột 6: Chi khác gồm các khoán chi sau:

+ Năng lượng, nhiên liệu: số tiền (kể cả trị giá hiện vật) thực tế hộ đã chi dùng về 
điện, than đá, than bánh/tổ ong, xăng, dầu hỏa, dầu mazut, dầu diezel, ga hóa lỏng 
(LPG), khí thiên nhiên, củi và năng lượng/nhiên liệu khác. Không tính năng lượng, 
nhiên liệu không phải mua và chưa dược tính vào thu của hộ, ví dụ: củi tự kiếm được. 
Không tính năng lượng, nhiên liệu dùng cho đời sống, cho trồng trọt hoặc các hoạt động 
sản xuất phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

+ Nước: Chi phí về nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi, săn bắt, đảnh bẫy, 
thuần dưỡng chim, thú có thu sản phẩm trong 12 tháng qua.

+ Khấu hao tài sản cố định: Xem giải thích phần chi phí trồng trọt.

+ Thuê và đấu thầu đất: số tiền thực tế hộ đã chi trả cho 12 tháng qua về thuê hoặc 
đấu thầu đất để phục vụ chăn nuôi. Nếu 12 tháng qua hộ trả tiền thuê hoặc đẩu thầu đất 
sử dụng trong nhiều năm thì số tiền này được phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào 
chi phí sản xuất chăn nuôi trong 12 tháng qua.

+ Thuc tài sản, máy móc, phương tiện, thuê giết mổ, vận chuyển: số tiền (kể cả trị 
giá hiện vật) thực té hộ đã chi trả trong 12 tháng qua để thuê phương tiện, máy móc 
phục vụ chăn nuôi. Nếu thuê sử dụng trong nhiều năm thì số tiền này được phân bổ theo 
năm sử dụng để tính chi phí sản xuất trong 12 tháng qua.

+ Trả công lao động thuê ngoài: số tiền (kể cả trị giá hiện vật) trả công lao động 
thuê ngoải làm các công việc như chăm sóc, bảo vệ gia súc, gia cầm, v.v...



+ Trả lãi tiền vay cho hoạt động chăn nuôi: số tiền lãi đã trả cho số tiền vay để đầu 
tư cho chăn nuôi trong 12 tháng qua.

+ Thuế kinh doanh: số thuế kinh doanh chăn nuôi hộ đã nộp trong 12 tháng qua.

+ Chi phí khác: số tiền (kể cả trị giá hiện vật) hộ đã chi ngoài các khoan nêu trên, 
như chi mua các dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hong phục vụ chăn nuôi. Dụng cụ nhỏ 
thuộc loại rẻ tiền mau hỏng mua trong 12 tháng qua (xô, chậu, rổ rá, quang sáo, v.v...) 
quy định sử dụng hết trong 12 tháng qua, không phân bổ. Một số dụng cụ nhỏ thuộc 
cồng cụ lao dộng chưa đủ tiêu chuẩn xếp vào tài sản cố đinh thì tiến hành tính phân bổ 
theo thời gian sử dụng trong hai hoặc ba năm tuỳ theo tùng loại. Một số đụng cụ nhỏ hộ 
tự làm được chưa tính vào thu của hộ thì không ghi ở đây, ví dụ như quanji, sọt, rổ,... 
Tiền (kể cả tri giá hiện vật) do hộ chi ra để sửa chữa nhỏ, bảo dường thướng xuyên 
TSCĐ (máy móc, chuồng trại,...) phục vụ sản xuất; công cụ thủ công và các khoản lệ 
phí giao thòng, bưu điện, quảng cáo, đào tạo, bảo hiểm chăn nuôi.

- Cột 7: Tong chi phí chăn nuôi (bằng tổng cộng các cột 4, 5 và 6)

- Cột 8: Thu nhập (bằng cột 3 trừ cột 7)

Dòng Tống số ghi tổng thu, chi phí và thu nhập của hộ từ hoạt dộng chăn nuôi theo 
sản phẩm/dịch vụ từng dòng ở cột B

MỤC 4: THU NHẬP TỪ LÂM NGHIỆP• • •

4.1. Mục đích, ỷ  nghĩa:

Mục này thu thập các thông tin để xác định thu nhập của hộ từ hoạt động lâm 
nghiệp (khai thác gỗ, khai thác và thu nhặt sản phàm từ rừng và cây lâm nghiệp phán 
tán, ươm các íoại giống cây lâm nghiệp, trồng/quản lý/bảo vệ/chăm sóc rừng, hoạt động 
dịcb vụ lâm nghiệp,...).

4.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu!

a) Khái niệm/nội dung/phương pháp tính:

Thu từ lâm nghiệp bao gồm thu từ các hoạt động:

(1) Khai thác, thu nhặt lâm sản: Thu từ hoạt động khai thác, thu nhặt lâm sản từ 
rừng trồng và rùng tự nhiên như: gỗ, củi, luồng, ữe, vầu, nhựa thông, cánh kiến, măng, 
mộc nhĩ, nấm hương, các loại quả, các loại lá (lá dong, lá nón, lá cọ),.... Khai thác gỗ 
bao gồm cả gỗ tỉa thưa từ rimg trồng; thu từ củi bao gồm tận thu từ rừng tự nhiên

Lưu ý: Đối với diện tích rùng khai thác toàn bộ (khai thác trắng) trong năm chỉ 
tính sản lượng và giá trị của phần diện tích khai thác trong 12 tháng qua; khòng tính giá 
trị sản phâm của các năm trước (phần thu hoạch tỉa thưa các năm ừuớc).

(2) Ươm giống cây lâm nghiệp: Thu từ hoạt động nhân giống cây lâm nghiệp 
nhằm phục vụ mục đích trồng rửng hoặc trồng cây phân tán. Hoạt động nhản giống gồm
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các hình thức chủ yếu sau: sản xuất giong bàng hạt, bằng hom cành hoặc chiết ghép. 
ĐTV chỉ thu thập thông tin giá trị cây giống b n ra bên ngoài;

(3) Trồng rừng, chăm sóc, tu bô, cải tạo rừng, khoanh nuôi tái sinh: Thu từ việc 
hộ làm cho bên ngoài khi thực hiện hoạt động trồng mới rừng trồng, chăm sóc rừng 
trồng, cải tạo rừng, khoanh nuôi và xúc tiền tái sinh rừng.

(4) Dịch vụ lâm nghiệp:

+ Bảo vệ rừng: Thu từ việc hộ làm cho bên ngoài khi thực hiện boạt động khoán 
bảo vệ rừng.

+ Dịch vụ lâm nghiệp khác: Thu từ hoạt dộng tưới, tiêu nươc phục vụ lâm nghiệp, 
hoạt dộng sơ chế gỗ trong rưng,... hộ làm cho bên ngoài

(5) Tiền được đền bu/hỗ trợ thiệt hại về lâm nghiệp do dịch bệnh, thiên tai, môi trường

Lưu ỷ  khi tính chỉ ph í lâm nghiệp:

Chỉ tính chi phí cho những hoạt động đã thu trong 12 tháng qua, không tính các 
chi phí sản xuất dở dang hoặc chi phí cho các hoạt ciộng không phai lâm nghiệp, dịch 
vụ lâm nghiệp.

- Đe tính đúng thu nhập của hộ thì mọi khoản chi phí đã sử dụng để cho sản phẩm 
thu hoạch trong 12 tháng qua đều phải khai thác và ghi vào phiếu khao sát gồm: tất cả 
các khoàn mua đổi và tự túc. Vật tư dùng vào sản xuất nểu mua ngoài thì tính theo giá 
thực tế mua; phàn tự túc tính theo giá binh quân năm tại chợ gần nhất ở địa phương.

- Trường hợp chi phí sản xuất có liên quan đến thu nhập của nhiều năm phải phân 
bổ theo các năm đó. Neu có liên quan đến nhiều ngành thì tính phân bổ cho các ngành 
theo tỷ lệ thu hoặc tỷ lệ chi của mỗi ngành.

b) Cách ghi biểu:

■ Cột 1: Giá trị đã bán/ đổi/cho/biếu/tặng

- Cột 2: Giá trị đã thu hoạch để lại sử dụng (phục vụ sản xuất kinh (loanh và tiêu
dùng).

- Cột 3: Tổng ữị giá sản phẩm đã thu hoạch (bằng cột 1 cộng cột 2)

- Cột 4: Chi phí giống (Hạt giống, cây giống): Ghi trị giá giống của cây trồng thực 
tế hộ đã mua hoặc tự túc được đã tính vào thu dùng cho sảr xuất trong 12 tháng qua. 
Giống lâm nghiệp gồm: hạt giống, cây giống dùng vào việc trồng rùng của hộ, v .v ...

Khồng tính giống tự túc chưa được tính vào thu. Chú ý chỉ tính giống dùng vào 
sản xuất, không tính loại giống sản xuất ra để bán, kể cả hạt giống, cây giống khồng 
dùng hết đem bán.

- Cột 5: Phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, bảo vệ thực vật.



Phân bón gồm phàn hữu cơ, phân hoá học. Tính tổng trị giá phân hữu cơ và phàn 
hoá học hộ mua, tự túc đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất cho sản phàm thu được 
trong 12 thántĩ qua. Phân hoá học gồm nhiều loại như đạm u rê, sunphat, NPK, lân, 
kali... ĐTV hỏi số lượng từng loại phân hoá học thực tế đã bon cho từng loại cây trồng 
để tính thành tiền. Giá phân hoá học tính theo giá thực tế mua ở thị trường.

- Cột 6: Chi khác gồm các khoan sau:

+ Dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng: Ghi số tiền dùng để chi mua các loại dụng 
cụ, vật rẻ tiền mau hong trong 12 tháng qua. Các dụng cụ đó là cày, cuốc, xẻng, bao, 
thúng, dao, cưa,...

+ Năng lượng, nhiên liệu: Ghi số tiền (kể cả trị giá hiện vật) thực tế hộ đã chi 
dùng về điện, than đá, than bánh/tồ ong, xăng, đẩu hỏa, dầu mazut, dầu diezel, ga hóa 
lỏng (LPG), khí thiên nhiên, củi và năng lượng/nhiên liệu khác sử dụng cho hoạt động 
lâm nghiệp có cho thu sản phẩm trong 12 tháng qua. Không tính năng lượng, nhiên liộu 
tự túc và chưa được tính vào thu của hộ, ví dụ: củi tự kiếm được. Không tính nãng lượng, 
nhỉẻn liệu dùng cho đời sồng, cho trồng trọt hoặc các hoạt động sản xuất phi nỏng, lâm 
nghiệp, thuỷ sản.

+ Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng (tài sản cố định, công cụ sản xuất): Ghi số tiền do hộ 
chi ra để sửa chữa nhò, bảo dưỡng tli tròng xuyên tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà 
xưởng,...), công cụ thủ công.

+ Khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định (TSCĐ) của hộ tham gia vào quá trình 
sản xuất đều phải tính khẩu hao. TSCĐ bao gồm máy móc, công cụ, nhà xương v.v...). 
Tính khấu hao TSCĐ theo giá thực tế mua sắm, xây dựng của hộ.

+ Thuê và đấu thầu đất: Ghi số tiền thực tế hộ đã chi trả trong 12 tháng qua về 
thuê hoặc đấu thầu đất- Nếu thuê hoặc đẩu thầu đất sử dụng trong nhiều năm thì số tiền 
này được phàn bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua.

+ Thuê tài sản, máy móc, phương tiện, thuê vận chuyển: Ghi số tiền thực tế hộ đã 
chi trả trong 12 tháng qua về thuê phương tiện, tài sản, mảy móc, Neu thuê sử dụng 
trong nhiều năm thì số tiền này được phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phi 
sản xuất trong 12 tháng qua.

+ Thuê súc vật cày kéo: Ghi số tiền thực tế hộ đã ch trong 12 tháng qua để thuê 
gia súc làm các công việc làm đất, kéo gỗ, vận chuyển hàng hoặc sản phãm.

+ Trả công lao động thué ngoài: Ghi số tiền hộ trả về việc thuê mướn công lao 
dộng bên ngoài làm các công việc như gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản 
phẩm.

+ Trả lãi tiền vay cho hoạt động lâm nghiệp, dịch vụ lâm nghiệp: Ghi số tiền ừả 
lãi số tiền vay (nếu có) để đầu tư cho 2 nhóm hoại động trên trong 12 tháng qua.
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+ Thuế kinh doanh: Ghi số tiền nộp thuế sản xuất kinh doanh thủy sản trong 12 
tháng qua.

+ Các khoản chi phí khác: Ghi số tiền hộ đã ch ngoài các mục nêu trên như các 
khoán lệ phí giao thông, bưu điện, quảng cáo, đào tạo kỹ thuật...

- Cột 7: Ghi tổng chi phí hoạt động lâm nghiệp (bằng tổng cộng các cột 4, cột 5 
và cột 6).

- Cột 8 Thu nhập (bằng cột 3 trừ cột 7)

Dòng Tông số ghi tổng thu, chi phí và thu tihặp của hộ từ hoạt động lâm nghiệp 
theo nguồn thu từng dòng ở cột B

MỤC 5: THU NHẬP TỪ THỦY SẢN• s

5.1. Mục đích, ỷ  nghĩa

Mục này thu thập các thông tin để xác định thu nhập của hộ từ hoạt dộng nuôi 
trồng, ươm giống cá, tôm, thủy sản khác hoặc đánh bắt thủy hải sản ở ao hồ, sông, 
suối, biển.

5.2. Phương pháp tỉnh và cách ghi biêu

a) Khái niệm/nội dung/phương pháp tính:

Các hoạt động thuý sản bao gồm nuôi trồng, đánh bắt thuy sản (ươm giỏng, nuôi 
trồng, đánh bắt thuỷ sản) và các hoạt động có liên quan như các công việc sơ ché sản 
phẩm (ướp muối, ướp lạnh, phơi khô sản phâm), phán loại, làm sạch sản phẩm v.v...

Phạm vi tỉnh thu nhập và chi phỉ:

Chỉ tính những sản phẩm đã thu trong 12 tháng qua của nuôi trồng, đánh bắt thuỷ 
sản trên mặt nước mặn, lợ, ngọt; không tính sản phẩm dở dang. Trị giá từng loại sản 
phẩm tính theo giá thực tế bán đổi, phần còn lại thì tính theo giá bình quân năm ở chợ 
gan nhât tại địa phương.

Do đó chi phí cũng tính mọi khoản đã sử dụng để có dược các khoản đã thu trong 
12 tháng qua. Các chi phí mua đổi tính theo giả thực tế, phần tự túc tính theo giá bình 
quân ở chợ gần nhất tại địa phương.

b) Cách ghi biêu:

- Cột 1: Giá trị đã bán/ đổi/cho/bỉếu/tặng

- Cột 2 Giá trị đã thu hoạch để lại sử dụng (phục vụ sản xuất kinh doanh và 
tiêu dùng).

- Cột 3 Tổng trị giá sản phấm đã thu hoạch (bằng cột 1 cộng cột 2)

- Cột 4: Giỏng ghi trị giá giống thuỷ sản (cá, tôm, cua...) đã dùng vào sản xuất 
trong 12 tháng qua. Giống thuỷ sản phải mua tính theo giá thực tế mua. Giống tự túc 
tính theo giá bình quân năm của chợ gàn nhất tại địa phương.
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- Cột 5: Thức ăn, thuốc phòng và chữa bệnh gồm:

+ Thức ăn: tống số chi phí về thức ăn tinh, thức ăn thô, các loại thức ăn khác thực 
tế đã dùng trong 12 tháng qua (kể cả phàn tự túc của hộ đã được tính vào thu nhập). 
Thức ăn do tự túc được tính theo giá sản xuất bình quân năm; nếu mua ngoài tính theo 
giá thực tế mua. Không tính thức ăn có được do thu nhặt, hái lượm chưa được tính vào 
thu nhập.

+ Thuốc phóng và chừa bệnh

- Cột 6: Chi khác gồm các khoản chi:

+ Dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng: số tiền chi mua các dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền 
mau hóng để phục vụ cho nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản. Dụng cụ nhỏ thuộc loại rẻ tiền 
mau hỏng mua trong 12 tháng qua (xô, chậu, rổ rá, quang sảo, v.v...) quy định sử dụng 
hết trong 12 tháng qua không phân bổ. Một số dụng cụ nhỏ thuộc công cụ lao động chưa 
đủ tiêu chuẩn xếp vào tài sản cố định thì tiến hành tính phân bổ theo thời gian sử dụng 
trong hai hoặc ba năm tuỳ theo tìmg loại để tính chi phí sản xuất. Một số dụng cụ nhỏ 
hộ tự làm được chưa tính vào thu của hộ thì không ghi ở đây.

+ Năng lượng, nhiên liệu: số tiền (kể cả trị giá hiện vật) thực tế hộ đã chi dùng về 
điện, than đá, than bánh/tổ ong, xăng, dầu hỏa, dầu mazut, dầu diezel, ga hóa lóng 
(LPG), khí thiên nhiên, củi và năng lượng/nhiên liệu khác dùng cho sản xuất thuỷ sản 
(bơm nước, chạy guổng trong vùng nuôi tôm, sấy sản phẩm, chế biến thức ăn...). Không 
tính năng lượng, nhiên liệu tự túc và chưa được tính vào thu của hộ, ví dụ: củi tự kiếm 
được. Không tính năng lượng, nhiên liệu đúng cho đời sống và các ngành sản xuất phi 
nông, lâm nghiệp.

+ Muối, nước đá: ữị giá tiền và hiện vật hộ chi mua/đổi muối, nước đá hoặc các 
phụ liệu khác để dùng cho sản xuất, kinh doanh thủy sản trong 12 tháng qua.

+ Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng: số tiền do hộ chi ra để sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng 
thường xuyên TSCĐ (máy móc, ao, hồ nuôi tôm, nhà xương phục vụ sản xuất), công cụ 
thủ công.

+ Khấu hao tài sản cố định.

+ Thuè và đấu thầu đất: số tiền thực tế hộ đã chi trả Irong 12 tháng qua về thuê 
hoặc đấu thầu mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản. Neu thuê hoặc dấu thầu đất sử dụng 
trong nhiều năm thì số tiền này được phân bổ theo số năm sử dụng để tính vào chi phí 
sản xuất, nuôi trùng thủ) sản trong 12 tháng qua.

+ Thuê tài sản, máy ITLÓC, phương tiện thuê vận chuyển: số tiền thực tế hộ đã chi 
trả trong 12 tháng qua về thuê phương tiện, máy móc để phục vụ cho sản xuất. Neu 
thuê sử dụng trong nhiều năm thì số tiền này được phân bổ theo năm sử dụng để tính 
vào chi phí sản xuất trong 12 tháng qua.
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+ Trả công lao động thuê ngoài; số tiền hộ trả công lao động thuê ngoài làm các 
công việc như chăm sóc, bảo vệ, vệ sinh vung nuôi trồng thuỷ sản.

+ Trả lãi tiền vay cho hoạt động thuy sản: số tiền trả lãi cho các khoan vay để đầu 
tư cho thuỷ sản.

+ Thuế kinh doanh: số tiền thuế nuôi trồng, thuế khai thác thuỷ sản hộ đã nộp 
trong 12 tháng qua.

+ Chi phí khác: số tiền hộ đã chi ngoài các mục nêu trên như các khoán lệ phí 
giao thông, bưu điện, quảng cáo, đào tạo, bảo hiểm sản xuất...

- Cột 7 Ghi tổng chi phí hoạt động thúy sản (bằng tổng cộng các cột 4, cột 5 và
cột 6).

- Cột 8: Thu nhập (bằng cột 3 trừ cột 7)

Dòng Tnng số ghi tổng thu nhập và chi phí của hộ từ hoạt động thủy sản Iheo 
nguòn thu tìrag dòng ở cột B

MỤC 6: THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH 
VỤ PHI NÒNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN HOẶC CHÉ BIẾN SẢN PHÁM 
NỎNG, LÂM NGHIỆP, THỪY SẢN.

6.1. Mục đích, ỷ  nghĩa:

Thu thập số liệu về tông thu, chi phí và thu nhập từ các hoạt dộng ngành nghề sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và hoạt động chế biến sản phẩm 
nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của hộ kể cả các hoạt động có sản phẩm dược sản xuất ra 
chỉ để lại hộ tiêu dùng hoặc sử dụng, không được bán, đổi hoặc cung cấp dịch vụ phuc 
vụ cho việc tính thu nhập và tiêu (lủng cho sản xuất và đời sổng của hộ.

6.2. Phương pháp tỉnh và cách ghi biểu:

a) Khái niệm/nội dung/phương pháp tính:

Bao gồm hộ có đàng ký kinh doanh và không có đãng ký kinh doanh về các hoạt 
động ngành nghề SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và hoạt dộng chế biến 
sản phãm nông, lâm nshiệp, Ihuy sản của hộ.

Các hoạt động có diễn ra trong 12 tháng qua nhưng tại thời điêm điều tra không 
còn tồn tại nữa thì vẫn được thu thập thông tin.

Đối với hoạt dộng thương nghiệp tổng thu và chi phí không tính trị giá vốỉl' hàng 
hoá (trị giá mua sản phấm hàng hoá để kinh doanh).

Trường hợp các hộ liên doanh SXKD thì căn cứ vào phần trăm thu nhập hộ nhận 
được để tính thu nhập cho hộ điều tra.

b) Cách ghi biểu;

■ Cột 1: Giá trị đã bán/ đổi/cho/biếu/tặng



- Cột 2: Giá trị để lại sử dụng (phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng).

- Cột 3: Tổng thu (bằng cột 1 cộng cột 2)

- Cột 4: Chi phí về nguyên vật liệu chính, phụ, thực liệu của tùng hoạt động. Thực 
liệu là nhìrng nguyên liệu để chê biển thưc ăn, nước giải khát,... Đối với hoạt động 
thương nghiệp, số tiền mua hảng hoá kinh doanh kliồng tính vào câu này.

Vật tư nguyên liệu dùng cho sản xuất, kinh doanh mua theo nguồn nào thì tính 
theo giá của nguồn đó, nếu tự túc, đổi tính theo giá bình quân năm tại địa bàn điều tra. 
Chỉ tính chi phí phát sinh cho các sản phãm được sản xuất trong 12 tháng qua đã được 
bán, đổi, cung cấp dịch vụ, sử dụng hoặc tiêu dùng.

- Cột 5: Chi phí về năng lượng, nhiên liệu của tưng hoạt động. (Xem. cách ghi 
biểu cột 6 Mục 2).

- Cột 6: Chi khác gồm các khoán chi:

+ Dụng cụ nhó, vật rẻ tiền mau hỏng. Đối với dụng cụ sản xuất nhỏ chưa đủ tiêu 
chuẩn xếp vào TSCĐ nhung sử dụng trong một số năm thì cần phân bổ trị giá theo thờ 
gian sử dụng.

+ Chi phí về nước phục vụ cho các hoạt động ngành nghề.

+ Chi phí về sửa chữa nhỏ, duy trì bảo dường. Bao gồm sửa chữa nho, bảo dường 
thường xuyên TSCĐ là máy móc, nhà xưởng phục vụ sản xuất; công cụ thủ công

+ Chi phí về khấu hao tài sản cố định. Tài sản cố định (TSCĐ) của hộ tham gia 
vào quá trình sản xuất đều phải tính khấu hao. TSCĐ bao gồm nhà xưởng, máy móc, 
thiết bị, cồng cụ,... Tỉnh khấu hao TSCĐ theo giá thực tế mua sắm, xây đựng của hộ. 
Đối với trưởng hơp hộ xây dựng nhà để ở sau đó sử dụng một phân diện tích để sản xuât 
kinh doanh thì nguyên giá của TSCĐ này là số tiền đầu tư them để xây dựng, sửa chữa 
và cải tạo diện tích ở thành diện tích sản xuất kinh doanh.

Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Căn cứ vào nguyên giá của tài sản cố định, 
thời gian sử dụng ước tính để tính khấu hao:

Mức khấu hao 1 năm = Nguyên giá TSCĐ/SỐ năm sử dụng

+ Chi phí về thuê đất, nhà xương, cửa hàng, mảy móc và phương tiện sản xuất 
khác. Neu thuê sử dụng trong nhiều năm thì số tiền thuê được phân bổ theo số năm sử 
dụng.

+ Chi phí về vận chuyển: bao gồm thuê phương tiện để vận chuyến nguyên vật 
liệu hoặc San phàm của hoạt động đi tiêu thụ và các loại phí đường, cầu, phà,.. cho các 
lần vận chuyển.

+ Chi phí về nhân công- bao gồm toàn bộ chi phí trả cho các lao động thuê ngoài 
(thường xuyên hoặc tạm thời) về tiền lương, tiền công và các khoán phụ cấp, trợ cấp có 
tính chất lương, kể cả trị giá các bữa ăn hộ phải nuôi các lao động thuê ngoải nà> (nếu
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có), Chỉ tiêu này bao gồm cả chi phí về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 
đoan phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm và tổ chức eỏng đoan theo quy dịnh

+ Trả lãi tiền vay: số  tiền hộ phải trả cho khoản lãi từ tiền vay để đầu tư và phát 
triển hoạt dộng, Nếu trả lãi khoản vay cho nhiều năm thì số tiền trả lãi được phân bổ 
theo số năm vay.

+ Chi phí về thuế, phí và các khoản lệ phí coi như thuế: bao gồm thuế GTGT, 
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế hang hoá nhập khẩu, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế đất SXKD, thuế tài nguyên, thuế món bài, phí cấp phép kinh doanh,...

+ Chi phí cho xử lý nước thải, chất thải rắn. Đây là các khoản chi phí nhằm bảo 
vệ môi trường, bao gồm các chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải 
rắn; phí trả cho các dịch vụ xử lý nước thải, chất thải lẳn,... Nếu các khoản chi cho nhiều 
năm thì phái phẳn bổ theo số năm sử dụng. Trường hợp hệ thông xử lý nước thải, chất 
thải rắn trở thành TSCĐ thì chi phí phân bổ chỉ được ghi vào khoan, này, không ghi vào 
khấu hao TSCĐ.

+ Các chi phí khác ngoài các khoản chi phí kể trên như chi phí bưu điện, đi lại, 
quang cáo, tiếp thị, mua mẫu mã, chi thuê khao sát thiết ke, bảo hiểm sản xuất, chi hoa 
hồng, mô' giói,...

- Cột 7: Ghi tổng chi phí hoạt động (bằng tống cộng các cột 4, cột 5 và cột 6).

- Cột 8: Thu nhập (bằng cột 3 trừ cột 7)

Dòng Tung số ghi tổng thu, tổng chi phí và thu nhập từ các hoạt động ngành nghề 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và hoạt động chế biến sản 
phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của hộ trong 12 tháng qua.

MỤC 7: THU NHẬP KHÁC
• *

7.1. Mục đích, ý nghĩa:

Mục này thu thập thông tin về các khoan thu nhập khác chủ yếu không do lao động 
trực tiếp tạo ra trong 12 tháng qua để làm căn cứ tính đíing, tính đủ thu nhập của hộ.

7.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

a) Khái niệm/nội dung/phương pháp tính:

Thu khác tỉnh vào thu nhập bao gồm thu từ các nguồn:

(1) Thu nhập từ chuyển nhượng:

+ Tiền và trị giá hiện vật hộ nhận được do người ngoải hộ cho/biểu/tặrig/mìmg/giúp 
(Dùng cho sinh hoạt của hộ)- Bao gồm:

Tiền mặt và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt của hộ do người ngoài thành viên 
hộ cho, biếu, mừng, giúp từ trong nước và nước ngoài trong 12 tháng qua, bao gồm: 
Tiền mặt và trị giá hiện vật đùng cho sinh hoạt do người thân (đã lừng là thành viên của
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hộ) ở trong nước và nước ngoài cho, biếu, mừng, giúp; Cho, biếu nhà ở; Cho, biếu ô tô 
dùng cho sinh hoạt; Cho, biếu tài sản dùng cho sinh hoạt khác.

Tiền mừng cỉám cưới/Tiền phúng viếng ma chay sau khi trừ chi phí ăn uống 
của khách.

+ Các khoán trợ cấp xã hội (cho thương binh, liệt sỹ, cá nhân/hộ có công với cách 
mạng, các đối lượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ ch inh sách khác), trợ cấp 
cho sinh hoạt của hộ để khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, dịch bộnh (Covid-19),,.. trong 
12 tháng qua.

+ Học bỏng, thướng giáo dục, trợ giúp y tế

(2) Thu nhập từ sở hữu tài sản, đầu tư tài chính

+ Thu nhập từ cho thuê tài sản, đất đai, nhà ở: thu nhập nhận được từ các khoản 
cho thuê tài sản như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,... thu nhập từ 
cho thuê, mượn nhà/đat ở, đất nông, lâm nghiệp và mặt nước nuôi trông thủy sản trong 
12 tháng qua.

+ Thu nhập từ lãi đầu tư, tín dụng là thu nhập nhận được từ tiền gửi ngân hàng, cổ 
phần, tín phiếu và lãi từ các hình thức cho vay, góp vốn khác.

(3) Thu nhập khác: Gồm các khoan thu nhập khác làm tăng thu nhập chưa kể trên 
như các khoán nhận dược từ các tổ chức nhân đạo, từ thiện, hiệp hội, các đom vị sản 
xuất kinh doanh ủng hộ; Irúng xổ số, vui chơi có thưởng,...

b) Cách ghi biểu:

- Cột B: Các khoản thu nhập khác theo nguồn thu.

- Cột 1 Ghi trị giá các khoan thu nhập theo từng dòng tương ứng tại cột B

- Dòng Tổng số ghi tổng thu nhập theo khoán thu tìmg dòng tại cột B, được tính 
bằng tfing cộng các dòng số 1, số 2 và số 3.

BIỂU TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA H ộ• • •

- Cột A: Danh mục các nguồn thu nhập của hộ

- Cột 1: Ghi tóng thu nhập của hộ llit'o tửng nguồn tương ứng ở cột A
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PHÀN c
BIÊU TỎNG HỢP KÉT QUẢ

lỉIEI T< )NG HỢP THU NHẠP _ Đơn vị báo cáo: Thôn/ấp/bản
CUA CAC HỌ KHAO SAT TẠI . Đơn vị nhận báo cáo: UBND xã

THÔN/ẨP/BẢN........
Năm ...

STT Hô số • Ho và tên chủ hô • •
Số nhân kháu 
TTTT (Người)

Tông thu nhập
(Nghìn đồng)

(Ả) (B) (C) (ỉ) (2)

1

2

3

4

5

... ...

Tồng số

Thu nhập bình quân đầu ngurri của hộ khảo sát của thôn/ấp/bản

= Dòng tồng số cột 2/Dỏng tổng số cột 1/1.000 (triệu đồng/người)

ngày...tháng...năm..
Ngirời lập biểu Người kiểm tra biểu Trưởng thôn/ấp/bãn

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, gni rõ họ tên)

Biều số: 01.N/NTM 
Ban hành iheo... 
Ngày nhận báo cáo:



Biểu số: 02.N/NTM 
Ban hành theo... 
Ngày nhận báo cáo:

BIÉU SUY RỘNG THU NHẬP BÌNH QUẦN NKTTTT 
CỦA X Ẩ ........

Năm ...

- Đơn vị báo cáo: UBND xã
- Đơn vị nhận báo cáo:

Văn phòng điều phải none thôn 
mới cấp huyện;

Cơ quan Thong kê cấp huyện

TT Mã Thôn/Ảp/ 
Bản Thôn/Ảp/Bản Số Hộ (Hộ)

Số Nhân khẩu thực tế 
thường trú (NKTTTT)

(Người)
Thu nhập BQ đầu 

người của hộ khảo sát 
(Triệu đồttg/ngườỉ)

Tong thu nhập 
(Triệu đồng)

Tổng số SỔ hộ mầu Tổng sổ liỏ mẫu
(Ả) (B) (C) (ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)*{5)
1
2

3

TÓ N G SÓ

Nguồn: Tổng hợp từ Biểu số: 02.X/NTM (Phần A) và Biểu 01.N/NTM (Phần C)

Thu nhập bình quân nhân khẩu TTTT/năm = Tổng số cột 6/Tồng số cột 3 (triệu đồng/người)

Người lập biêu
(Ký, họ tên)

Ngưòi kỉcm tra biểu
(Kỷ, họ tên)

ngày ...tháng...năm.... 
CHỦ TỊCH

(Ký, dỏng dấu, họ tên)



HƯỞNG ĐẢN TONG HỌP VÀ SUY RỘNG THỎỈVG TIN

Biểu số: 01.N/NTM: BIỂU TÒNG HỢP THU NHẬP CỦA CÁC H ộ  
KHẢO SÁT TẠI THÔN/ÁP/BẢN

- Cột A: Ghi số thứ tự của hộ tạì mỗi phiếu thu thập thông tin về thu nhập của hộ

- Cột B: Ghi họ và tên chủ hộ

- Cột 1: Ghi số nhân khấu T ITT tại hộ từ Phiếu thu thập thông tin

- Cột 2: Ghi tổng thu nhập của hộ (Dong tổng thu nhập hộ cột 1 Biểu tổng hợp 
thu nhập của hộ)

Biểu số: 02.N/NTM: BIỂU SUY RỘNG THU NHẬP BÌNH QUÂN 
NKTTTT CỦA XÃ

- Cột C: Ghi tên thôn/ấp/bản

- Cột 1: Ghi tổng số hộ trên địa bàn xã theo tửng thôn/ấp/bản liệt kê tại cột c  
(Thông tin tại cột 1, Biểu s< : 02.X/NTM của Phần A)

- Cột 2: Ghi tổng số hộ được chọn mẫu phong vấn thu nhập trên địa bàn xã 
theo từng thôn/ẩp/bán liệt kê tại cột c  (Thông tin tại Biểu 01.N/NTM của Phần C)

- Cột 3: Ghi tổng số NKTTTT trên địa bàn xã theo từng thôn/ấp/bản liệt kê tại 
cột c  (Thông tin tại cột 2, Biểu số: 02.X/NTM của Phần A)

- Cột 4 Ghi tổng số NKTTTT của toàn bộ các hộ được chọn mẫu ữên địa bàn 
xã theo từng thôn/ấp/bản liệt kê tại cột c  (Thông tin tại dòng Tống số, cột 1, Biểu 
01.N/NTM của Phần C)

- Cột 5: Ghi thu nhập bìiih quân dầu ngươi của hộ khảo sát theo từng 
thôn/ấp/bán liệt kê tại cột c  (Thông tin tại Biểu 01.N/NTM của Phần C). Lưu ý: 
đơn vị tính triệu đồng/người.

- Cột 6: Ghi tổng thu nhập theo từng thôn/ẩp/bán liệt kê tại cột c .


