
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TUYÊN QUANG 

Số:      /CV-CTK 
V/v  triển khai điều tra diện tích, năng suất, 

sản lượng cây lâu năm, năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Tuyên Quang, ngày 12 tháng 10  năm 2022 

 

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

 

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TCTK ngày 23/9/2022 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 

2023 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Thực hiện phương án điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp, diện 

tích, sản lượng cây lâu năm ban hành kèm theo Quyết định số 1501/QĐ-TCTK 

ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;  

 Để các huyện, thành phố chủ động triển khai công tác điều tra tại địa 

phương, Cục Thống kê yêu cầu Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực. 

Tổ chức triển khai điều tra diện tích, năng suất sản lượng cây lâu năm theo đúng 

Phương án đã ban hành kèm theo Quyết định 1501/QĐ-TCTK ngày 18 tháng 10 

năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, với một số nội dung chủ yếu 

sau: 

1. Đối với điều tra diện tích cây lâu năm. 

1.1. Đơn vị  điều tra 

- Thôn, ấp, bản có gieo trồng cây lâu năm trồng tập trung. 

- Phường/thị trấn có gieo trồng cây lâu năm trồng tập trung trên 5 ha. 

1.2. Về loại điều tra  

- Điều tra toàn bộ các đơn vị điều tra. 

1.3. Về thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra 

- Thời điểm điều tra: 01 tháng 11  năm điều tra. 

- Thời gian tiến hành điều tra: 10 ngày bắt đầu từ thời điểm điều tra. 

- Phương pháp điều tra: Kết hợp kê khai trực tiếp và kê khai loại trừ. 

1.4. Nội dung điều tra:  

- Điều tra diện tích trồng tập trung, diện tích trồng tập trung cho sản phẩm 

hiện có và diện tích trồng mới của từng loại cây trong 12 tháng qua. trong cuộc 

điều tra sử dụng 02 loại phiếu sau: 

- Phiếu số 03/DTLN-THON: Phiếu thu thập thông tin về diện tích cây lâu 

năm trồng tập trung (áp dụng cho thôn ); 



2 

 

 

 

 - Phiếu số 04/DTLN-PTT: Phiếu thu thập thông tin về diện tích cây lâu 

năm trồng tập trung (áp dụng cho phường/thị trấn có trồng cây lâu năm); (có 

phiếu điều tra gửi kèm). 

2. Đối với điều tra năng suất, sản lượng 

2.1. Về công tác rà soát, lập bảng kê và chọn mẫu 

- Chọn thôn mẫu: Sau khi kết thúc giai đoạn thu thập thông tin và tổng hợp 

về diện tích cây lâu năm, cây ăn quả tại các huyện, thành phố, khu vực. Chi Cục 

Thống kê các huyện, thành phố, khu vực gửi toàn bộ phiếu điều tra về Cục Thống 

kê. Phòng Thu thập Thông tin Thống kê, Cục Thống kê tiến hành chọn thôn mẫu 

sau khi kết thúc xử lý, nhập tin phiếu điều tra.  

- Rà soát, lập bảng kê và chọn hộ mẫu điều tra: Chi Cục Thống kê huyện, 

thành phố, khu vực triển khai lập bảng kê và gửi danh sách về Cục Thống kê để 

tiến hành chọn mẫu điều tra theo quy định. 

2.2. Công tác điều tra 

2.2.1. Đơn vị điều tra   

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. 

- Hộ gia đình. 

2.2.2. Loại điều tra 

- Điều tra toàn bộ. 

- Điều tra chọn mẫu. 

2.2.3. Thời điểm điều tra 

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

- Thời gian điều tra: 10 ngày bắt đầu từ thời điểm điều tra. 

- Phương pháp điều tra: Thực hiện thu thập số liệu trực tiếp đối với hộ gia 

đình, gián tiếp đối với  DN, HTX, ĐVSN.  

2.2.4. Nội dung điều tra 

- Phiếu số 01/NSSL - LNTĐ - HO: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động 

sản xuất cây lâu năm trọng điểm của hộ. 

- Phiếu số 02/NSSL – LNK – HO: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động 

sản xuất cây lâu năm khác của hộ. 

- Phiếu số 03/NSSL – LN – DN: Phiếu thu thập thông tin hoạt động sản 

xuất cây lâu năm của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. 

- Phiếu số 04/CP – LNTĐ: Phiếu thu thập thông tin chi phí trồng mới và 

kiến thiết cơ bản cây lâu năm trọng điểm.    

Căn cứ phương án điều tra và hướng dẫn của Cục Thống kê, Chi cục 

Thống kê các huyện, thành phố, khu vực chủ động triển khai công tác điều tra. 
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Căn cứ vào khối lượng công việc, số lượng các mẫu điều tra, nội dung thu thập 

thông tin. Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực có kế hoạch chủ động 

bố trí đủ lực lượng điều tra viên tham gia công tác điều tra tại cơ sở. Trước khi 

triển khai công tác điều tra Chi cục Thống kê huyện, thành phố, khu vực tổ chức 

hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho lực lượng điều tra viên. 

(phiếu điều tra gửi kèm khi có kết quả chọn hộ điều tra). 

3. Về công tác kiểm tra, phúc tra, soát xét, nghiệm thu, bàn giao phiếu 

và báo cáo cuộc điều tra 

3.1. Công tác kiểm tra, phúc tra 

- Chi cục Thống kê huyện, thành phố, khu vực bố trí cán bộ tăng cường 

công tác kiểm tra tại cơ sở; tiến hành phúc tra đối với những địa bàn có tăng giảm 

đột biến về diện tích cây lâu năm.  

- Trong quá trình tổ chức triển khai điều tra tại địa bàn, Cục Thống kê sẽ 

thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành phố; nội dung kiểm tra 

(công tác triển khai điều tra, thu thập thông tin; tổng hợp số liệu...) trong quá trình 

kiểm tra nếu địa phương nào thực hiện không đúng quy trình trong phương án 

điều tra, tùy theo mức độ sẽ xem xét xử lý theo quy định.  

3.2. 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. Sau khi nghiệm thu phiếu điều tra có 

biên bản nghiệm thu theo đúng quy trình. 

3.3. Về thời hạn nộp phiếu và bảng kê rà soát mẫu 

- Về điều tra diện tích: Thời gian nộp phiếu và biểu tổng hợp kết quả điều 

tra diện tích cây lâu năm của xã (chia thôn theo mẫu qui định), phường/thị trấn và 

của huyện, thành phố (chia xã) xong trước ngày 10/11/2022. 

- Về thời hạn nộp bảng kê rà soát mẫu trước ngày 02/12/202. 

- Về điều tra năng suất, sản lượng: Thời gian nộp phiếu và báo cáo Chính 

thức diện tích, năng suất, sản lượng trước ngày 26/12/2022. 

4. Kinh phí điều tra 

Kinh phí điều tra diện tích, năng suất sản lượng các loại cây lâu năm, cây 

ăn quả năm 2022 được Tổng cục Thống kê cấp, căn cứ vào nguồn kinh phí được 

cấp, Phòng Thu thập thông tin Thống kê phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành 

chính, lập kế hoạch phân bổ, hướng dẫn sử dụng kinh phí cho Chi cục Thống kê 

các huyện, thành phố, khu vực. Chi cục Thống kê huyện, thành phố, khu vực có 

trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được cấp, đúng mục đích, đúng 

chế độ, đúng định mức, đúng hướng dẫn của Cục Thống kê. Việc quản lý, sử 
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dụng và quyết toán kinh phí được thực hiện theo đúng chế độ quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

Trên đây là một số nội dung liên quan tới công tác điều tra diện tích, năng 

suất, sản lượng cây lâu năm, cây ăn quả năm 2022. Yêu cầu, Chi cục Thống kê 

các huyện, thành phố, khu vực nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình 

triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc Chi cục Thống kê huyện, thành phố, 

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; 

   (Vụ TK NLN & TS)               (báo cáo)  

- Cục trưởng CTK TQ;     

- PCT CTK TQ;    

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

- Các phòng: Kinh tế, Tổng hợp; Tổ chức 

hành chính CTK TQ;      

- Lưu: VT - TTTT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Nga 
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