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Tuyên Quang, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện, thành phố và khu vực 

 

Thực hiện Quyết định số 1590/QĐ-TCTK ngày 12/11/2020 của Tổng Cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thuỷ sản và 

Công văn số 61/TTDL-TTQL ngày 17/5/2022 của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng 

dụng Công nghệ Thông tin Thống kê về việc rà soát và cập nhật mẫu điều tra 

thuỷ sản kỳ 01/6/2022 và 01/12/2022. Để chuẩn bị cho cuộc điều tra thủy sản 

thời điểm 01/12/2022, Cục Thống kê hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, 

thành phố, khu vực thực hiện các bước như sau: 

1. Công tác chuẩn bị 

- Tuyển chọn điều tra viên; (theo phương án quy định)  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ ghi phiếu cho điều tra viên;  

- Tạo các tài khoản cho điều tra viên, hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI 

và nhập tin trên webform; phân công, phân quyền cho điều tra viên.  

Thời gian thực hiện hoàn thành xong trước ngày 25/11/2022. 

2. Chọn mẫu điều tra 

- Cục Thống kê căn cứ vào diện tích thu hoạch loại thủy sản trọng điểm; 

diện tích thu hoạch thủy sản nước ngọt còn lại, để chọn ra các xã, thôn mẫu. Chi 

cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực đôn đốc các xã có nuôi thuỷ sản 

hoàn thành nhập tin Phiếu số 01A-6T.N/ĐTTS-XA,THON trên phần mềm 

Webform.Thời gian thực hiện xong trước ngày 05/12/2022 

- Căn cứ vào số lượng danh sách các xã có thuỷ sản đã nhập tin, Cục 

Thống kê (Phòng Thu thập thông tin thống kê) gửi danh sách xã, thôn mẫu Chi 

cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực có trách nhiệm lập bảng kê hộ theo 

mẫu số 04, 05, 06 (gửi kèm văn bản này) và tiến hành nhập bảng kê lên phần 

mềm. Thời gian thực hiện xong trước ngày 12/12/2022. 

- Cục Thống kê (Phòng Thu thập thông tin thông kê) căn cứ dữ liệu bảng kê tiến 

hành chọn hộ mẫu điều tra các phiếu còn lại gửi Chi cục Thống kê các huyện, thành 

phố, khu vực trước ngày 15/12/2022. Căn cứ danh sách mẫu Chi cục Thống kê các 

huyện, thành phố, khu vực phân công điều tra viên và giám sát viên tiến hành điều tra 

theo phương án quy định. 

3. Phương pháp thu thập thông tin và các loại phiếu điều tra 

3.1. Phương pháp thu thập thông tin: 
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Điều tra thuỷ sản năm 2022 áp dụng 2 phương pháp thu thập thông tin: 

Thu thập số liệu gián tiếp (Webform) và Thu thập số liệu trực tiếp (CAPI).  

3.2. Các loại phiếu điều tra:  

+ Các phiếu điều tra Webform (Thu thập thông tin gián tiếp), gồm:  

- Phiếu số 01A-6T.N/ĐTTS-XA, THON: Phiếu thu thập thông tin tình hình 

cơ bản về nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa của hộ trên địa bàn xã, thôn. Chi 

cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực cung cấp tài khoản, hướng dẫn 

Công chức Văn phòng -Thống kê xã, phường, thị trấn hoặc người được phân 

công nhiệm vụ thực hiện thu thập thông tin thông qua tài liệu sẵn có. Thời gian 

thực hiện xong trước ngày 05/12/2022 để phục vụ công tác chọn xã, thôn mẫu. 

- Phiếu số 02-6T.N/ĐTTS-DN, HTX: Phiếu thu thập thông tin về kết quả 

hoạt động nuôi trồng thủy sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác. Điều 

tra viên cung cấp tài khoản và hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức 

khác kê khai trên Webform. Thời gian xong trước ngày 20/12/2022. 

- Phiếu số 09-6T.N/ĐTTS-HO: Phiếu thu thập thông tin về kết quả sản 

xuất giống, thuần dưỡng giống và nuôi cá cảnh của hộ. Chi cục Thống kê các 

huyện, thành phố, khu vực thực hiện nhập trên trang Web quản lý điều hành của 

cuộc điều tra theo đúng thời gian phương án cuộc điều tra đã quy định. 

+ Các phiếu điều tra CAPI (Thu thập số liệu trực tiếp), gồm: 

- Phiếu số 05-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt 

động nuôi thủy sản trọng điểm của hộ mẫu; 

- Phiếu số 06-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt 

động nuôi thủy sản còn lại của hộ mẫu; 

- Phiếu số 07-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt 

động nuôi thủy sản trọng điểm lồng, bè của hộ mẫu; 

- Phiếu số 08-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt 

động nuôi thủy sản còn lại lồng, bè của hộ mẫu; 

Điều tra viên thực hiện phỏng vấn và điền thông tin vào phiếu điện tử. 

4. Thời điểm điều tra, thời kỳ thu thập số liệu, thời gian điều tra 

- Thời điểm điều tra là: 01 tháng 12 năm 2022.  

- Thời kỳ thu thập số liệu: thời kỳ thu thập thông tin 12 tháng, tính từ 

01/12/2021 đến 30/11/2022. 

- Thời gian điều tra: Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là là 20 ngày (từ 

ngày 01/12 đến ngày 20/12/2022). 

5. Các bước tiến hành điều tra 

Cuộc điều tra được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Thu thập thông tin đối với phiếu số 01A-6T.N/ĐTTS-XA,THON: 

Phiếu thu thập thông tin tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác thủy sản nội 
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địa của hộ trên địa bàn xã; Phiếu số 02-6T.N/ĐTTS-DN,HTX: Phiếu thu thập 

thông tin về kết quả hoạt động nuôi trồng thủy sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và 

tổ chức khác.  

Bước 2: Căn cứ thông tin của Phiếu số 01A-6T.N/ĐTTS-XA,THON trên 

phần mềm Webform, Cục Thống kê tiến hành chọn xã mẫu, thôn mẫu. 

Bước 3: Chi cục Thống kê căn cứ danh sách xã mẫu, thôn mẫu do Cục 

Thống kê chọn, tiến hành lập bảng kê hộ cập nhập bảng kê lên phần mềm. 

Bước 4: Cục Thống kê căn cứ bảng kê xã mẫu, thôn mẫu trên phần mềm 

tiến hành chọn mẫu hộ điều tra gửi Chi cục Thống kê để tiến hành điều tra các 

loại phiếu còn lại. 

Bước 5: Chi cục Thống kê triển khai thực hiện điều tra các phiếu còn lại 

của cuộc điều tra. 

 6. Về công tác kiểm tra, phúc tra, soát xét, nghiệm thu  

6.1. Công tác kiểm tra, phúc tra 

Cục Thống kê tỉnh (Phòng Thu thập Thông tin Thống kê, Phòng Thống kê 

Tổng hợp, Phòng Thống kê Kinh tế) thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kết hợp 

thanh tra định kỳ hoặc đột xuất trong suốt quá trình thực hiện điều tra tại địa bàn 

để  kịp thời hỗ trợ về nghiệp vụ cho điều tra viên trong quá trình điều tra tại địa 

bàn đảm bảo đúng quy trình và phương án đã quy định. 

6.2. Công tác nghiệm thu tài liệu, phiếu điều tra 

 - Để nâng cao chất lượng tài liệu điều tra, Chi cục Thống kê các huyện, 

thành phố, khu vực phải tổ chức nghiệm thu 100% các phiếu điều tra của điều 

tra viên.  

- Cục Thống kê sẽ tổ chức nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của Chi cục 

thống kê các huyện, thành phố, khu vực ngay trong và sau khi kết thúc quá trình 

điều tra.  

7. Kinh phí điều tra 

Kinh phí Điều tra Thủy sản năm 2022 được Tổng cục Thống kê cấp. Cục 

Thống kê căn cứ nguồn kinh phí phân bổ cho Chi cục Thống kê các huyện, 

thành phố, khu vực theo đúng hướng dẫn và quy định của nhà nước. Chi cục 

Thống kê các huyện, thành phố, khu vực căn cứ nguồn kinh phí được cấp và 

hướng dẫn sử dụng kinh phí của Cục Thống kê tỉnh, có trách nhiệm quản lý và 

sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Nhà nước tại Thông tư 

số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ tài chính (về Quy định 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 

Thống kê, Tổng điều tra Thống kê quốc gia) và các văn bản hướng dẫn liên 

quan. 

Trên đây là một số nội dung công tác triển khai điều tra Thủy sản năm 

2022. Yêu cầu Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực nghiêm túc 
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triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc 

Chi cục Thống kê huyện, thành phố, khu vực báo cáo về Cục Thống kê (Phòng 

Thu thập thông tin thống kê), tổng hợp trình Lãnh đạo Cục xem xét giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Tổng cục Thống kê; 

   (Cục TTDL & ƯDCNTT)       (báo cáo)  

- Cục trưởng; PCT CTKTQ;     

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);   

- Lưu: VT - TTTT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Nga 
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