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I. THU NHẬP 
MỤC ĐÍCH  __________________________________________________________________________________________________________ z 

• Thu thập tất cả các thông tin để tính thu nhập của 
các TV từ 6 tuổi trở lên từ việc làm công làm thuê, 
từ hoạt động SX nông lâm thuỷ sản và SXKD ngành 
nghề và dịch vụ, chế biến của hộ và các khoản thu 
nhập khác của tất cả các thành viên. 

• Tính toán các chỉ tiêu về thu nhập, nghèo theo 
tiếp cận đa chiều, các hệ số bất bình đẳng,... nhằm 
phân tích và đánh giá tình hình đời sống dân cư.  



Tổng cục Thống 

 

I. THU NHẬP 

ĐỐI TƯỢNG 

> Thu nhập từ việc làm thì hỏi các TV từ 6 tuổi trở lên 
trong hộ. 
o Trẻ em đi vắng hoặc không tự trả lời được thì người 
khác trong hộ biết thông tin có thể trả lời thay. 

o Người lớn trên 15 tuổi nào đó vắng mặt thì hoàn thành 
phỏng vấn đối với tất cả những người có mặt, sau đó hẹn 
và quay lại hộ để hỏi những người vắng mặt đó. 

> Chỉ cần hỏi những TV biết nhiều thông tin nhất 
ở phần hoạt động SX nông lâm thuỷ sản và SXKD 
ngành nghề, chế biến, dịch vụ. 
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Thu nhập ? 

THU NHẬP (1) 

► Thu nhập là khả năng có thể chi tiêu hoặc tiết kiệm thu được 
từ một cá nhân, một tổ chức hay một quốc gia trong một 
khoảng thời gian nhất định và thường được thể hiện dưới 
dạng tiền tệ. 

► Đối với hộ gia đình và các cá nhân: Thu nhập là tổng cộng 
tất cả các khoản thu từ tiền lương, tiền công, lỢi nhuận, lãi 
tiết kiệm, tiền cho thuê tài sản và các hình thức thu nhập 
khác đã nhận được trong một khoảng thời gian nhất định - 
thường là 1 năm. 

Nguồn: Trường đại học Oxford - Mỹ
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Thu nhập ? 
THU NHẬP (2) 

► Thu nhập của hgđ là tất cả các khoản hgđ hay các thành 
viền hgđ nhận được bằng tiền hoặc hiện vật (hàng hóa/ dịch 
vụ) trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm), 
không bao gồm lợi tức thu hồi và các khoản không thường 
xuyền - thường được nhận một lần. 

► Các khoản thu nhập của hộ gia đình có thể sử dụng cho 
tiều dùng hiện tại và không làm giảm giá trị tài sản ròng 
của hộ gia đình qua việc giảm tiền mặt, sử dụng các tài sản 
tài chính/phi tài chính khác hoặc làm tăng khoản nợ. 
Nguồn: Tổ chức Lao động Quốc lế  



 

 

KHÁC 

CHO, 

BIẾU,MỪNG, 

GIÚP, HỖ 

TRỢ 

VIỆC 
LÀM 



 

 

Từ cho thuê đất nổng, lâm 
nghiệp và mặt nước nuổi trồng 
thủỵ sản Từ trồng trọt 

Từ chăn nuổi 

Từ săn bắt, thuần dưỡng chim, 

VIỆC LÀM 

Tự làm 

Tự làm nông, lâm, 
thủy 

Làm công, làm thuê 

Tự làm DV,SXKD phi 
NLT và chế biến 



 

Từ dịch vụ nổng nghiệp 

Từ lam nghiệp _____________  
Từ thuỷ sản



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Làm công, làm 

thuê 

lâm, thủy 

Thu giáo dục Từ cho thuê nhà và 
đất ở 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mục 4 
Thu nhập 01 

03 

Việc làm, tiền công, tiền 

lương 

02 

04 

Nô^g, lâm, thủy sản 

4C 
Dịch vụ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm, thủy và chế 
biến 

4D 
Thu khác tính vào thu nhập 



 

Các khoản thu nhập 

> TIÈN LƯƠNG, TIÈN CÔNG 

(~34%=>~55%) 

> CÁC HĐ SX NÔNG, LÂM NGHIẼP, THỦY SẢN 
(~25%=>~16%) 

(NN: ~13,5%; LN: ~0,5%; TS: ~2%) 

> CÁC NGÀNH NGHÈ SXKD, DICH VỤ PHI NÔNG, LÂM 
NGHIẼP, THUỶ SẢN; CHÉ BIÉN SẢN PHÀM NLT 

(~23%=>~23%) 

> TN TỪ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ ĐẤT Ở 

} ~18%=>~13% 

> TN KHÁC 



 

  _ ..... .O' 
Tổng cục Thống kê ^||||F



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

Tổng cục Thống kê jjjpj 

 

 

 

- ĐTV hỏi câu 1 đối với tất cả các 

TV từ 6t trở lên trước khi chuyển 

sang hỏi các câu tiếp theo cho từng 

thành viên. 

- Đối với các TV dưới 15t, TV khác 

biết nhiều thông tin nhất về TV 

dưới 15t đó có thể trả lời thay.  
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Bộ Luật Lao động 2019, Chương II Điều 9: 

Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, 

không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là 

việc làm.



Tổng cục Thống kê 

 

 

M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG Câu 

1 0,0,0: Làm công làm thuê hay tự làm 

Việc làm của thành viên HGĐ được chia làm 3 loại: 

► Loại 1: Làm các công việc để nhận tiền công, tiền lương bằng tiền 

mặt hoặc bằng hiện vật cho công việc đó. 

Người làm loại công việc này mang sức lao động 
(chân tay hoặc trí óc) của mình để đổi lấy tiền công, 
tiền lương; không tự quyết định được những vấn 
đề liên quan đến công việc mình làm, như mức 
lương, số giờ làm việc, thời gian nghỉ phép, v.v...
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► Loại 2: Làm các công việc để thu lợi nhuận cho bản thân, bao gồm: 

► SX nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên đất do chính thành viên đó sở hữu, 
quản lý hay có quyền sử dụng; 

► Hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; 

Do chính thành viên đó làm chủ hay quản lý toàn bộ hoặc một phần; thành viên đó 

chi toàn bộ chi phí và thu toàn bộ lợi nhuận trong loại công việc này.  
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► Loại 3: Làm các công việc cho HGĐ mình nhưng không được trả thù lao 

dưới hình thức tiền công, tiền lương cho công việc đó. 

► SX nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên đất do chủ hộ hoặc một thành viên 
trong hộ sở hữu, quản lý hay có quyền sử dụng; 

► Hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản do chủ hộ hoặc một 
thành viên trong hộ làm chủ hoặc quản lý.
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► Viũc làm thuũlàm c«hg: 

Công việc làm thuê, làm công là công việc mà người lao 
động là người được tổ chức/cá nhân khác thuê theo thỏa 

thuận (hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng,...) để 

thực hiện một hoặc một loạt các việc nhằm đạt được mục 

đích của tổ chức/cá nhân đó và được tổ chức/cá nhân này 

trả thù lao dưới dạng tiền công, tiền lương hoặc hiện vật.  
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► Viũc tù làm: 
► Công việc tự làm của hộ là các hoạt động kinh tế NLT và phi NLT do chủ hộ 

hay một thành viên trong hộ làm chủ và quản lý toàn bộ hay một phần. 

Các hoạt động (nghề) này có thể do các thành viên trong hộ tiến hành toàn bộ 
hoặc có thể kết hợp thuê nhân công, hoặc chủ hộ chỉ quản lý và thuê toàn bộ 
nhân công.



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 
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Mét Sũ căn cũ □ợxtt ®Lòh cũng viHc cũa người nào □□ là tũ 

làm/ làm thuũ, làm cũng: 

Làm thuê, làm công 

  

Tự làm 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Điều hành và chịu trách nhiệm về sự 

thành công hay thất bại của cơ sở/hoạt 

động sản xuất kinh doanh của mình. Có 

nhiều khách hàng một lúc. Có quyền tự 

quyết định cách thức tổ chức, hoạt động 

của công việc đó (làm ntn, khi nào và ở 

đâu). 

Tự quyết định lựa chọn và thuê nhân 

công làm việc cho minh. 

Quyết định việc sử dụng tiền/của cải của 

bản thân để đầu tư và chi phí cho cơ 

sở/hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình. 

1. Trực tiếp làm một hoặc một loạt các việc 

cụ thể. 

2. Làm một hoặc một loạt các việc theo 

đúng yêu cầu và mục đích của tổ chức/cá 

nhân khác giao việc nhưng NLĐ không trực 

tiếp chịu trách nhiệm về rủi ro của cơ 

sở/hoạt động sản xuất kinh doanh mà người 

này đang tham gia. 

3. Thời hạn của công việc được người/tổ 

chức khác qui định. Hết thời hạn này NLĐ 

có thể được họ tiếp tục thuê hoặc không mà 

NLĐ không tự quyết định được. 

4. Được trả một khoản thù lao dưới dạng 

tiền công, tiền lương hoặc hiện vật theo thời 

gian qui định (giờ/ tuần/ tháng/ năm), và có 

thể được trả công khi làm thêm giờ. 
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Trong thùc c cũ những trưêng hOp cũ thợ xũc ®nh □ưOc rũ 

ràng là viHc tù làm hay viHc làm thun, làm cũng: 

VỊỊJc tù lầm bao g\Jm dTựsản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản. iTựquản lý/ 

điều hành cơ sỏ/hoạt động SXKD, dịch vụ 

phi NLT của gia đình mình.



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

w.x>. —. ~ I ~ 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

Tuy nhiên có những trường hợp khó xác định rõ ràng giữa 

việc tự làm và việc làm thuê, làm công. 

1. Lao động giản đơn, không có tay Làm 

nghề, không có công cụ sản xuất, đi ịíịùê 

làm tự do. 

2. Thợ nề chỉ có cái bay, thước và đi Làm 

làm tự do. thuê 

3. Ngươi bán vé số thuê cho đại lý, 



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

w.x>. —. ~ I ~ 
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hàng ngày nhận một lượng vé số đi Làm 
bán, hết ngày giao lại toàn bộ tiền và thuê 

số vé còn lại cho đại lý để được hưởng thù lao.
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Tuy nhiEh cũ những trừũng hũp khũ xũc ®nh rũ ràng giữa 

viũc tũ làm và viũc làm thuQ làm cũng. 

4. Người mỏ đại lý vé số. Tự 
làm 

5. Thợ mộc đi làm với tư cách cá nhân có 

tay nghề thấp, chỉ sửa chữa đồ mộc Làm 

với các dụng cụ đơn giản. thuê 

6. Thợ mộc đi làm với tư cách cá nhân có ■ ■ 

tay nghề cao, đóng được Tự 

giường/tủ/bàn ghếũvà đến các hộ làm 



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

 

 

nhận đóng đồ tại nhà của hộ. 
' ' '  _________________________________________________________  _______ . 

Tổng cục Thống kê ^||||F



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 
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Tuy nhi\2n cũ những trưêng hUp khũ xEC ®nh rũ ràng 

giữa viũc tũ làm và viũc làm thun, làm cũng. 

7. Xe Ôm, xích lô. 

ĩ. Giữ xe. 

9. Buôn bán nhỏ; gánh rong. 

10. Thày thuốc hành nghề tư nhân 

độc lập. 

11. Chuyên gia tư vấn độc lập.  

Tự làm 

Tự làm 

Tự làm 



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

Tổng cục Thống kê 
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VIỆC LẦM CHIÉM NHIÈU THỪI GIAN NHÁT (VIỆC CHÍNH) TRŨNG 

1.2 THÁNG QUA 

VIỆC LÀM CHIÉM NHIÈU THỜI GIAN NHẲT (VIỆC CHÍNH} TRONG 12 THÁNG QUA 

3 
Công việc nào chiếm nhiều thời gian nhất cũa... [TEN] trong 12 tháng 

qua? 

4 

Trong cõng việc 

này... [TEN] có 

nhận được tiền 

lương, tiền cóng 

khôngi? 

CÓ.........1 

KHÕNG.. 2(»0) 

5 

Trong 12 tháng 

qua,.--[IÉN]... 

nhận được bao 

nhiêu tiền lương, 

tiền cóng ké cả trị 

giá hiện vật từ 

cóng việc này? 

NGHIN ĐŨNG 

6 
Trong 12 tháng qua, ngoài tiền 

lương, tiền công từ công việc này, 

....[TỂN]... còn nhận được bao 

nhiêu tiền mặt và trị giá hiện vật từ 

các khoản sau: 

NÉU KHÔNG có THÌ GHI số 0 

7 

Trong cóng 

việc này 

. [IÈN] Cũ 

được ký 

hợp đồng 

lao động 

không? 

CÓ ....... 1 

KHÙNG.2 

MÓ TÃ CŨNG VIỆC MÃ NGHÉ 

a 
Lễ. Tết (1/5, 

2/9, 22/12, Tết 

Nguyên đan,...) 

NGHÌN ĐÔNG 

b 
Các khoản khác 

(thướng, đong 

phục, ăn trưa, phụ 

cắp đi công tác, 

trợ cắp om đau, 

tai nạn lao động, 

thai sãn,...) 

NGHÌN EÔNG 

— 

 
  

— 

  

       



 

 

M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

Các câu hỏi từ câu 3 đến câu 7 là nhóm câu hỏi 

ghi các thông tin về công việc chiếm nhiều thời gian 

nhất (việc chính) trong 12 tháng qua. 

► VĨEC chÝnh trong 12 thỹng qua 

Là việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng qua của 
đối tượng điều tra. 

o Nếu các việc có số giờ làm việc tương đương thi ghi 

việc có thu nhập cao nhất. 

o Nếu cả số giờ và thu nhập đều tương đương thi ghi 

việc được người trả lời chọn. 

o Nếu cả số giờ và thu nhập đều như nhau mà người trả 

lời không chọn được thi ghi việc có thâm niên cao 
nhất. _ 



 

 

 _  _______   
Tổng cục Thống kê ^||||F
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► NghũnghiLp: 

NghÒ là loại công việc mà một ca 
nhân thề hiện trong việc làm của 
họ. ■ 

Cũ SŨ phân lo\J nghÒ Loại công 

việc và trình độ tay nghề (nội dung 
và tính chất). 

Tay nghề không nhất thiết phải 

qua qua trình giao dục, đào tạo 

chính qui, ma còn có được thông 
qua đào tạo không chính qui hoặc 
do tích luy kinh nghiệm.

ồng véc nao Chém nhéu tha gan nhất ja 

..[TÊN]... trong 12 tháng qua’ 

[TÉNỊ... 
Im việc 
ty bao 

UOTÁCCOGVlK 
ong 12

 NGH
É 

láng 
[U3’ 
sổ NGÀY 



Tổng cục Thống kê n||||7 

 

 

M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

Cỹc nhãm nghũ nghiLp □□ hỏi trình □□ tay ngh tư-ng 

□u€hg: 

Kh«ng tnh m0c tay nghủ: Các nhà lãnh đạo trong các ngành 

các cấp và các đơn vị; Lực lượng quân đội. 

Mũc tay nghÒ 1 (không đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật); 

Lao động giản đơn 

M0c tay nghÒ 2 (tương ứng với TĐ chuyên môn kỹ thuật sũ cÊp 

hođc c«hg nhân kũ thuũt); Nhân viên trong các lĩnh vực; Lao động 

có kỹ thuật trong NLT; Thợ thủ công có kỹ thuật; và các thợ có 

kỹ thuật khác liên quan; Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành 



Tổng cục Thống kê n||||7 

 

 

máy móc thiết bị.  



Tổng cục Thống kê n||||7 

 

 

M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

Cỹc nhãm nghũ nghiLp □□ hái trình □□ tay ngh tư-ng 

□u€hg: 

M0c tay nghÒ 3 (tương ứng với trình đô trung hũc chuyun nghiLp 

hođc cao LEng/' Các nhà chuyên môn kỹ thuật bậc trung trong 

các lĩnh vực. 

M0c tay nghÒ 4 (tương ứng với trình đô □□ hũc trũ lun/' Các nhà 

chuyên môn kỹ thuật bậc cao trong các lĩnh vực.



  .... 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

TÌNH HUỐNG 

1. Lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản khi 
nào ghi mã 61, 62, 63 hay 92? 

61. Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp có sản 

phẩm chủ yếu để bán 

62. Lao động có kỹ năng trong lâm nghiệp, thủy sản và 
săn bắn có sản phẩm chủ yếu để bán 

63. Lao động tự cung tự cấp trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản 

92. Lao động giản đơn trong nông nghiệp, lâm nghiệp 



 .... 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

và thủy sản  



 .... 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

TÌNH HUỐNG 

Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản có sản phẩm chủ yếu để bán: 

- Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và 

kinh nghiệm cần thiết trong việc sản xuất ra các sản 

phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. (làm việc độc lập) 

- Các nhiệm vụ chính bao gồm trồng trọt, nuôi hoặc săn 

bắt động vật, nuôi hoặc đánh bắt cá, bảo vệ và khai thác 

rừng, bán các sản phẩm cho khách hàng và tổ chức 

tiếp thị (marketing) 

Hầu hết các nghề thuộc nhóm này đòi hỏi mức tay 



 .... 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

nghề thứ hai



Tổng cục 

 

 

TÌNH HUỐNG 
Mức tay nghề thứ hai: tương ứng với trình độ chuyên 

môn kỹ thuật sơ cấp 

Luật giáo dục quy định (Điều 35, khoản 2): 

Dạy nghề được thực hiện dưới một năm đối với đào tạo 

nghề trình độ sơ cấp, từ một đến ba năm đối với đào tạo 

nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

Nông dân là người có kinh nghiệm sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
và có thể hoạt động một cách độc lập và có định hướng thị trường 
trong lĩnh vực sản xuất này thì ghi mã 61, 62 hoặc 62 tùy theo kỹ 
năng cụ thể của công việc. 

Nông dân nhưng không có kinh nghiệm sản xuất, phụ thuộc vào 
những nông dân có kỹ thuật thì xếp vào nhóm nghề lao động đơn 
giản - mã 92  



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

Tổng cục 

 

 

•Câu 4: Hỏi câu này để xác định công việc chính của đối 

tượng điều tra có phải là việc làm để nhận tiền lương, tiền công 

hay không. Nếu “Có” ghi mã 1 và hỏi tiếp các câu từ 5, 6, 7 

nếu “Không” ghi mã 2 và chuyển đến câu 8. 

Câu 5: Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công (kể cả trị giá hiện 

vật) trong 12 tháng qua từ công việc làm để lấy tiền công, tiền 

lương chiếm nhiều thời gian nhất của đối tượng điều tra. 

Câu 6: Các khoản ngoài tiền lương, tiền công (kể cả trị giá hiện 

vật) trong 12 tháng qua từ việc làm để lấy tiền công, tiền lương 

chiếm nhiều thời gian nhất.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phụ cấp người làm công tác kỹ thuật, 

khoa học có tài năng, Phụ cấp khu 

vực, phụ cấp cho những vùng đặc 

biệt,... 

Phụ cấp làm thêm 

Phụ cấp đi công tác lưu động 

Phụ cấp trách nhiệm 

❖ Trợ cấp đi đường do điều động 

công tác 

❖ Phụ cấp nghỉ phép, các khoản 

chia thêm,... 

❖ Những khoản thu khác như thu 

từ đi công tác nước ngoài, hội 

nghị, hội thảo

 
 

Các khoản có tính chất 
tiền 

lương tiền công 
Các khoản không có tính 

Thưởng có tính chất thường xuyên 

Phụ cấp học nghề trong sản xuất 

Phụ cấp thâm niên 
LƯU 

Ý 

❖ Các khoản thưởng lễ tết. 

❖ Thưởng đột xuất (phát minh, 

sáng chế, cải tiến kỹ thuật,...) 

❖ Bảo hộ lao động, đồng phục 

❖ Thù lao dân công đi làm nghĩa 

vụ hàng năm 



 

 

chất tiền lương tiền công



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

 

 

 

Anh Bình nhận: ■ Lương? 

16. Tiền lương ✓ 

17. Thưởng quý ✓ 

18. Các khoản thưởng lễ tết X 

19. Phụ cấp làm thêm tháng ✓ 

20. Phụ cấp học nghề trong SX ✓ 

21. Trợ cấp đi đường do điều 
động công tác 

X 

22. Phụ cấp trách nhiệm ✓ 

23. Phụ cấp nghỉ phép X 
 

Tổng cục Thống kê 
  



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

 

 

Anh Bình nhận được ■ ■ Lương? 

24. Thưởng đột xuất X 

25. Phụ cấp thâm niên ✓ 

26. Phụ cấp đi công tác lưu động ✓ 

27. Bảo hộ lao động, đồng phục X 

28. Phụ cấp người làm công tác kỹ 
thuật, khoa học có tài năng 

✓ 

29. Phụ cấp khu vực, phụ cấp cho 
những vùng đặc biệt khó khăn ✓ 

30. PC đi c.tác n.ngoài ngắn hạn X 

Tổng cục Thống kê



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

  .... O 
Tổng cục Thống kê 

 

 

Các câu từ 9 đến 13 hỏi về việc làm chiếm nhiều 
thời gian thứ hai. Nội dung các câu này tương ứng 
như các câu từ 3 đến 7 

► ViEb phũ trong 12 thỹng qua 

Là việc chiếm nhiều thời gian thứ hai (nếu có) 
trong 12 thang qua của đối tượng điều tra. 

Cách xác định việc chiếm nhiều thời gian thứ hai khi 

trong 12 tháng qua đốì tượng khảo sát có nhiều hơn 2 Việc 

phụ cũng tương tự như cách xác định công việc chính. 

Tỷ lệ LĐ có làm việc thứ 2: ~38% (2006) và ~ 44% (2016)  



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

Tổng cục Thống kê ìj||p 

 

 

14 

Ngoài các việc đã 

kể trên ..[TÊN] có 

làm việc nào khắc 

để nhận tiền 

lương, tiền cong 

không? 

Cũ............... 1 

KHÔNG...2(»1Ỉ) 

15 
Trưng 12 

tháng 

qua.[TEN] 

nhận được 

bao nhiêu 

tiền từ các 

công việc 

này? (kể từ 

việc thứ 3 trơ 

đi) 

NGHÌN ĐŨNG 

16 HÓI NHỮNG NGƯỜI TỪ 15 TUỔI TRỚ LÊN 

Trong các cong việc LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP, THÔI VIỆC MỘT LẰN 
náy, cỡ cỡng việc não 

[TÊN] được ký hợp đồng lao 

động không? M 

Ã 

T H 

A N 

H 

V I 

CÓ .......................  1 Ẽ 
N 

KHÔNG................................... 2 

17 

Trong 12 tháng 

qua, ...[TÊN]... cớ 

nhận được trợ cấp 

thất nghiệp, trợ 

cấp thôi việc một 

lằn. lương hưu, trợ 

cấp mất sức lao 

động không? 

Cũ ................................ 1 

KHÔNG....................... 2 

(»NGƯỜITIỂPTHEO} 

18 
Những loại trợ cấp/phụ cấp nào ... [TÊN] .. được hướng và đã nhận được bao nhiêu trong 12 

tháng qua? 

■ NÉU KHÔNG CÓ THÍ GHI Số Ũ 

a. Trợ cấp that 

nghiệp 

NGHÌN ĐỦNG 

b Trợ cấp thôi việc 

một lằn 

NGHÌN ĐÔNG 

c. Lương cho nghi 

hưu bình thường ỡ 

độ tuổi quy định 

NGHÌN ĐÔNG 

d. Lương cho nghỉ 

hưu sớm 

NGHÌN ĐÔNG 

e Trợ cấp mất sức 

lao động 

NGHÌN ĐÔNG 
         

         

         

 

Trường hợp người mới nghỉ hưu trong vòng 12 tháng qua 

- Có một số tháng làm việc, lương hưởng bình thường 

- Một số tháng hưởng lương hưu 



M4A1: VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG 

Tổng cục Thống kê ìj||p 

 

 

- Hưởng một số khoản trợ cấp do nghỉ hưu sớm



 

 

4B0 

Đất nông, lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng 
thủy sản 

4B1 

Trồng trọt 

Ch ăn nuôi và Săn bắt, đánh 

bẫy, thuần dưỡng chim, thú !4
 4B.3 . , 

Hoạt động dịch vụ nông 
nghiệp 4B4 

Lâm nghiệp 

4B5 

Thuỷ sản  



 

 

MỤC 4B0: ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MẶT 

NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Mục đích: 
Thu thập thông tin về diện tích tất cả các loại đất 

NLTS thuộc quyền quản lý, sử dụng của hộ. Đây là một 
trong những thông tin quan trọng để quan sát và đánh 
giá tiềm năng thu nhập từ SX NLT của hộ. 

Người trả lời: 
Là người nắm và hiểu biết nhiều nhất những thông tin 

về tình hình quản lý và sử dụng đất của hộ.  



 

 

MỤC 4B0: ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MẶT  '

 ..... NU0I TRONG THÚY 'SÀN 

M 

A L 

° A 

1 

Đ 

A 

T 

2 

HÔ [ONG'BA] sử dụng hoặc quàn lý loại đất náo 

sau đây 

ĐANHDAJXNỂU 

CÓ 
, đ I X 

HÔI CAU 2 CHO CÁC LOAI Đ.ÍT TRƯỚC 
KHChUYBd L^r— 
SANG CAU 3-5 

3 

Diên tích đất hô gia 

đình sử dụng hoặc 

quản lý? 

M2 

4 

sđ tiến vá trị giá hiện vật 

chi trà cho việc đi thuê đất 

hoặc đấu thầư trong 12 

tháng qua? 

KHÔNG CÓGHIO 

1Ũ00 ĐỦNG 

5 

sđ tiến vá trị giá hiện vật thu 

được từ việc cho thuê đất trong 

12 tháng qua? 

KHÔNG CÓGHIO 

1Ũ00 ĐÔNG 

 

1 Đất cây háng năm 

    

2 Đất cây lâu năm 

    

3 Đất lâm nghiệp 

    

4 Mặt nước nuôi trồng thủy sản 

    

5 vườn, ao liỂn kể đất thổ CƯ 

    

6 Đất du canh 

    

7 Khác (ghi rõ: _______________________ ) 

    

ABOĨTd. CỘNG CAU 5  



LOẠI ĐẤT 

Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

1. Đất trồng cây hàng năm 

Là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây có thời 
gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch 
không quá một năm; kể cả đất sử dụng theo chế độ 
canh tác không thường xuyên theo chu kỳ. Đất trồng 
cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây 
hàng năm khác.  



LOẠI ĐẤT 

Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

2. Đất trồng cây lâu năm 

Là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng trên 

một năm từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch, kể cả cây 

có thời gian sinh trưởng như cây hàng năm nhưng cho 

thu hoạch trong nhiều năm như chuối, dứa,... bao gồm 

đất trồng cây công nghiệp lâu năm, đất trồng cây ăn 

quả lâu năm và đất trồng cây lâu năm khác.  



LOẠI ĐẤT 

Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

3. Đất lâm nghiệp 

Là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí 
nghiệm về lâm nghiệp và mục đích bảo vệ, phát triển rừng. 

Chia theo mục đích sử dụng, đất lâm nghiệp bao gồm: 

- Đất rừng sản xuất 

- Đất rừng phòng hộ 

- Đất rừng đặc dụng  



LOẠI ĐẤT 

Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

4. Diện tích nuôi trồng thủy sản 

Là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thủy 

sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt. Được tính vào diện tích 

nuôi trồng thủy sản cả phần diện tích bờ bao, kênh dẫn nước 

vào, ra, các ao lắng, lọc. 

Đất nuôi trồng thủy sản bao gồm cả diện tích đất sử dụng để 
nuôi thủy sản bể, bồn. Không kể diện tích đất lúa, đất trồng cây 
hàng năm khác, đất đồng muối, đất hồ đập thủy lợi, sông ngòi 
có kết hợp nuôi trồng thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên biển.



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

LOẠI ĐẤT 

5. Vườn ao liền kề đất thổ cư: 

- Ao liền kề đất thổ cư: Là diện tích ao trong phạm vi 

đất thổ cư của hộ, không kể ao, hồ khác ngoài đất 

thổ cư của hộ. 

- Vườn liền kề đất thổ cư. Là diện tích đất vườn 

quanh nhà trong phạm vi đất thổ cư của hộ, không kể 

vườn ngoài đất thổ cư của hộ.  



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

LOẠI ĐẤT 

6. Đất du canh: 
Là diện tích đất nương rẫy do các hộ ở miền núi phát 
rẫy, đốt rừng để gieo trồng một số vụ (thời gian dưới 
3 năm) sau đó chuyển đi phát nương mới.



LOẠI ĐẤT 

Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

7. Đất nông nghiệp khác gồm đất làm muối và các 

đất nông nghiệp khác: 

7.1 Đất làm muối: Là đất sử dụng vào mục đích 

sản xuất muối. Đây là những những diện tích đất 
ven biển, có thể lấy nước biển vào thuận lợi, 

được san phẳng, ngăn thành ô để đưa nước biển 
vào sản xuất muối.  



LOẠI ĐẤT 

Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

7.2 Đất nông nghiệp khác: 

Xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục 
đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không 
trực tiếp trên đất; 

Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và 
các loại động vật khác được pháp luật cho phép; y

 auv 

Xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông 
nghiệp, lam nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản; 

Xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; 

Xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa 
nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, 
công cụ sản xuất nông nghiệp.



4B0. ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MẶT NƯỚC 
NUÔI TRỒNG THÚY SẢN 

 

 

Mẫu Bắc Bộ Sào 

Bắc Bộ Thước Bắc 

Bộ 1 miếng Bắc Bộ 

1 thước Trung Bộ 

1 công nhà nước 1 

công tầm lớn/cấy 

Qui 

đổi 

ra m2 

10 sào = 3600m2 

15 thước = 360m2 

24 m2 

36 m2 

33,33m2 

1000m2 

1200m2 

Các loại đơn 

vị đo diện 

tích? 
  



4B0. ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ MẶT NƯỚC 
NUÔI TRỒNG THÚY SẢN 

 

 

Trị giá trả/ nhận được từ thuê, đấu thầu/ cho 

thuê 

  

Chỉ tính phần chi trả/ nhận 
được cho thời gian sử dụng đất 

trong vòng 12 tháng qua.



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

CÁC CÂU HỎI/TÌNH HUỐNG 

Đất thuộc quyền sở hữu của hộ và hộ cho 

thuê 1 phần; đồng thời hộ có đi thuê đất để 

sản xuất NN. Ghi những loại nào? 

- Ghi thông tin cả ba loại  



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

CÁC CÂU HỎI/TÌNH HUỐNG 

Đất hộ gia đình đã cho thuê nên không rõ 

người sử dụng đất đang làm gì trên thửa 

đất, ghi loại đất ntn? 

- Ghi theo thực tế sử dụng gần nhất của hộ 

trước khi cho thuê 
■



 

 

CÁC CÂU HỎI/TÌNH HUỐNG 

Đất ở và vườn ao, liền kề 

Diện tích vườn ao liền kề đất ở là 700m2, trong đó: 

- 400 m2 ao vườn nuôi trồng tạp + Vườn ao liền kề 

- 300m2 trồng cây ăn quả ^ Đất trồng cây lâu năm 

Quy ước diện tích chuyên trồng 1 loại cây nhất định 
từ 100 m2 trở lên thì tách loại đất. ■ ■ 

  __ .... .O 
Tổng cục Thống kê



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

4B. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, 
LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN 

THU NHẬP = TỔNG THU - CPSX - CP ngoài SX 

TỔNG THU 

+ Trị giá của sản phẩm chính đã thu hoạch 
+ Trị giá của sản phẩm phụ đã thu được 

CHI CHÍ SẢN XUẤT 

- Chi phí SX: Cây/con giống, nguyên nhiên vật liệu; thuê lao 

động; K.hao; dịch vụ mua ngoài; chi phí sx khác (sửa chữa, 

bảo dưỡng, trả lãi tiền vay,...) 

CHI CHÍ NGOÀI SẢN XUẤT: 

- Chi phí ngoài SX: Quản lý; bán sản phẩm; thuế và phí 
các loại



4B1.TRỒNG TRỌT 

Tổng cục Thống kê n||||7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diện tích 
Sản lượng 

Bán/ đổi 

Tiêu dùng 

>Cây 

lúa 
>Cây LTTP, 
cây hàng năm 
khác 

Nội 

dung? Trị 

giá 

Trị giá bán/đổi 
+* (tổng SL - 

KL. bán/đổi) x 

giá BQ năm tại 

ĐB * 
Sản phâm phụ 

Chi phí 

>Cây công 
nghiệp hàng 
năm và lâu năm 

>Cây ăn 

quả 



4B1.TRỒNG TRỌT 

Tổng cục Thống kê ìj||p 

 

 

 

  

 
11>. Củ phãi thiên tai. dịch bệnh.... làm thiệt hai san xuẩt hay khcng?

 

KHÙNG ...............................  2 (> > PHÀN 4B2J

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nhớ chi tiết từng vụ lúa ^ hỏi, ghi thông tin về cây lúa tương 
ứng với các dòng/ vụ. Không ghi cộng tổng vào dòng lúa 
tẻ cả năm. 

- Không nhớ/ không thể tách theo từng vụ thì ghi vào dòng 
cộng lúa cả năm (dòng lúa tẻ cả năm) còn các dòng theo 
từng vụ sẽ không ghi

4B1. TRÔNG TRỌT 
1a. Trong 112 thăng qua hộ [ÙNG/BÃ.] CÓ thu hoạch sân phầm nào từ' sãn xuẩttrcng trọt không Ckể cã 

sãn phẩm phụ và sãn phẩmthu nhăt từ trcnq trot} 7 
Cứ 1 (»CÂU 2] 

KHÔNG ...............................  2 

4B1.1 CÂY LÚA 

Hộ [ÔNGBÀ] đã thu hoạch nhu-'ng loại lúa 

nào trong 12 tháng qua? 

DÙNG LUA TÈ CA NA NI 

E ÁNH DẨ.U X NỄU CÚ 

3 
diện tíoh giao trồng [...] 

trong 12 tháng qua là bao 

nhiêu? 

Hộ [ONG/BA] đã thu hoạoh 

ikpọc bao nhiâu [...] trong 12 
tháng qua? 

5 
TRI GIÁ SAN PHANI 
Đ £ THU HOACH 

ĐLF<JC TRONG 12 THÁNG ŨUA? 

[■-■12 KG NGHÌNeÒNG  

Cứ......................................  1 (>> CÂU 4B1T2J 

1 __  

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

3 

- ÕÕNÕ CÂU 5 



4B1.1 CÂY LÚA 

——. - . ~ > 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

  

- Diện tích gieo trồng không phải 
diện tích canh tác. 
- Diện tích gieo trồng thực tế 

Ví dụ 1 năm trên một thửa đất 360 m2 
trồng 2 vụ lúa. 

-> diện tích gieo trồng mỗi vụ là 
360 m2 , hoặc ghi ở dòng lúa tẻ cả 
năm sẽ gấp đôi diện tích canh tác, 
tức là 720m2

  

Diện tích gieo 

trổng [...] trong 

12 thảng qua lã 

bao nhiêu? 

M2 



4B1.1 CÂY LÚA 

Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

- Ghi sản lượng thóc khô, sạch thực thu 
trong 12 tháng qua 

Tính toàn bộ số thóc hộ đã bán hoặc dùng để đổi hàng hoá, vật tư, 

phân bón, v.v... của sản lượng thu hoạch của từng vụ trong 12t 

qua, không kể thóc thu hoạch trước 12t qua hoặc thóc hộ 

mua/được nhận về rồi bán/đổi. 

-Thóc đổi hàng => tính là bán thóc. Giá tính theo trị giá của hàng 

hoá đổi tại thời điểm đổi hàng ở ĐP. 

- Trường hợp những hộ không bán thóc mà tự xay xát để bán gạo, 

ĐTV hỏi lượng gạo bán ra là bao nhiêu và qui đổi từ gạo về thóc 

theo hệ số: 1 kg thóc = 0,7 kg gạo  

HÔ [ÔNGBÃ] ơã thu 

hoach đươc bao 

nhĩéu [ ..] trong 12 

tháng qua-* 

KG 



4B1.1 CÂY LÚA 

——. - . ~ > 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

Th1: Không bán 
Trị giá = Tổng SL x giá bq năm TTĐB = C4 x giá 
bq năm TTĐB 

Th2: Bán toàn bộ 
Trị giá = Tiền thực tế thu được do bán 

Th3: Bán một phần 
Trị giá = Tiền thực tế thu được do bán + (Tổng SL- 

lượng bán/đổi) x giá bq năm TTĐB



4B1.TRỒNG TRỌT 

 

 

Thóc, ngô, kê, mì, mạch, Đậu đen, đậu xanh, đậu 
tương, vừng/mè, bông, hô tiêu, điêu 

^ hạt khô 

Khoai lang, sắn/ củ mỳ, khoai khác ^ củ tươi 

 

Cam, chanh, quýt, 

dứa, chuối, nhãn, vải, 

chôm 

Hình 

thái 

SP? 

Lạc 

Mía 

^ vỏ khô 

■^ cây 

tươi 
Chè ^ búp tươi 

Thuốc lá, thuốc lào 

Cà phê ^ nhân 

^ lá khô 

chôm, dừa, xoài, mãng câu 



4B1.TRỒNG TRỌT 

 

 

■^ quả tươi 
’ . 121 
Tổng cục Thống kê ìj||p



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

 

 

4B1.2 đến 4B1.4 

SP này sử dụng cho tiêu dùng, bán, đổi, làm thức ăn cho chăn 
nuôi, hoặc mục đích khác làm tăng thu nhập. 

  

4B1.2 Cây LTTP, cây 

hàng năm khác 

4B1.3 Cây công nghiệp 
hàng năm và lâu 
năm 

4B1-4 Cây ăn quả 

 

1 

Hộ [ÔNG/BÀ] đã thu hoạch 

4 

Hộ [ÒNG/BÀ] đã thu 

5 

TRỊ GIÁ SẢN PHÁM THU HOẠCH 
 

những sản phẩm nào sau đây? hoạch bao nhiêu ũl/ợcTRONG 12THÁNG QUA? 

   

[...] trong 12 tháng 
 

T   
qua? 

 

H     

ứ     

 HÔI CÀU 2 CHO CẤC    

T LOẠI CẦY TRU'frt KHI 
   

Ự' 
CHUYẾN SANG CẦU 4    

 

ĐÁNH DẤU X NÉu CŨ 

  

  

X KG NGHÌN ĐÙNG 
  

1 ? 
  

 



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

4B1.5 THU SẢN PHẨM PHỤ VÀ SP THU NHẶT 

TỪ TRỒNG TRỌT 

SP này sử dụng cho tiêu dùng, bán, đổi, làm thức ăn cho chăn 
nuôi, hoặc mục đích khác làm tăng thu nhập. 

T 

H ữ 

T 

ự 

1 

Hộ [ÔNG/BÀ] có sử dụng hoặc bán [...] trong 12 tháng qua không? 

ĐÁNH DĂUX NẾU CÓ 

5 
TRỊ GIÁ SẢN PHẨM PHỤ VÀ 

SẢN PHẨM THU NHẶT TƯ 

TRÓNG TRỌT TRONG 12 

THÁNG QUA 

NGHÌN ĐÓNG HỎI CẢU 1 CHO CÁC LOẠI SẢN PHẨM PHỤ VÀ SẢN PHẨM THU NHẶTTƯTRỒNG TRỌT TRƯỚC KHI CHUYỂN SANG CÂU 5 

X 

1' 

1 Rơm, rạ 
  

2 Lá, thân khoai lang 
  

3 Thân cây ngô, cây sắn 
  

4 Thân cây đậu các loại 
  

5 Ngọn, lá mía 
  

6 Thân cây đay, cây gaĩ 
  

7 Dâu tằm (thân cây) 
  

8 Củĩ (từ các cây nông nghiệp) 
  

9 Các sản phẩm phụ khác 
  

10 Các sản phẩm thu nhặt, mót 
  

4B15T. CỔNG CÀU 5  

4B1T2. Tổng số tién hộ gia đình [ÔNG/BÀ] được đén bù/ hỏ trợ thiệt hại vé trống trọt trong 12 tháng qua là bao nhiêu? 

(Không kể các khoản bổi thường thiệt hại vé người, tài sản cố định như máy cày,... .) NGHÌN ĐÔNG 

4B1T. TỔNG THU TRÓNG TROT  



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

4B1.5 THU SẢN PHẨM PHỤ VÀ SP THU NHẶT 

TỪ TRỒNG TRỌT 

SP chính / SP phụ: 

Căn cứ vào mục tiêu trồng trọt của hộ gia đình là thu 
được SP chính là gì. 

 

  

- Lá là sản phẩm chính (rau 
để ăn)

Khoai lang 
- Củ là sản phẩm chính ■^ mã 9 "Khoai lang", 

Mục 4B1.2; 

■^ mã 20 "Rau củ quả 

khác", Mục 4B1.2. 



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

4B1.5 THU SẢN PHẨM PHỤ VÀ SP THU NHẶT 

TỪ TRỒNG TRỌT 

SP chính / SP phụ: 

Khoai lang 

- Dây khoai lang làm 

thức ăn chăn nuôi là chính 

- SP phụ như dây khoai ^ 

dòng 2 “Lá, thân làm thức ăn chăn nuôi khoai lang", 

Mục hoặc làm phân bón 4B.1.5.

■^ mã 21 "Cây hàng 

năm khác", Mục 

4B1.2. 



Tổng cục Thống kê jjjpj 

 

 

4B1.6 CHI PHÍ TRỒNG TRỌT 

t h 0 

t ù 

1. Hộ [ÔNG/BÀ] đã chi nhũng khoản nào duửi đây cho nhũng sản phẩm đã thu 

hoạch trong 12 tháng qua? (bao gồm mua, đổi, tự túc,... không tính nhũng khoản 

thu nhạt, hái luỢm chua đuỢc tính vào thu nhập) 

®,nh dÉu X nũu cã  

 ..........Ệ HÔI CẢU 1 CHO CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRƯỚC KHI CHUYẾN SANG CẢU 

2 ........ị 

2. Hộ [ÔNG/BÀ] đã chi bao nhiêu cho các loại cây sau 

NẾU KHÔNG CÓ GHI só 0; NẾU KHÔNG NHỚ TỪNG CHI TIẾT GHI KB VÀ GHI TÔNG CHI PHÍVÀO CỘTTổNG số 

a. Cây lúa 

NGHÌN ĐÓNG 

b. Cây luơng thụt và 

thụt phẩm khác 

NGHÌN ĐỐNG 

c. Cây cóng nghiệp 

NGHÌN ĐÓNG 

d. Cây ăn quả và các loại 

cây khác, trừ cây lám 

nghiệp 

NGHÌN ĐÓNG 

e. TONG SÒ 

(a + b + c + d) 

NGHÌN ĐÓNG 

1 Hat giống 
      

2 Cây giống 
      

3 Phân hoá hoc(đam. lân. kali....) 
      

4 Phân hữu cơ các loại tự túc (phần hữu cơ tr.thống/sinh học/vi sỉ nh/khoá ng) 
      

5 Phân hữu cơ các loại mua ngoài 
      

6 Thuốc trừ sâu. thuốc diét cò. thuốc kích thích tăng trưuỏng 
      

9 Dung cu nhỏ. vát rè tién mau hỏng (liém. hái. cuốc. xẻng, quang gánh...) 
      

1ũ Nâng lương, nhién liéu 
 

X X X X X 

10.1 Điên 
      

10.2 Than đá 
      

10.3 Than bánh/tổ ong 
      

10.4 Xàng 
      

105 ữáu hoả 
      

10.6 Dấu Mazut 
      

10.7 Dá u diesel 
      

10.8 Ga hoá lỏng (LPG) 
      

10.9 Khí thiên nhiên 
      

10.1
0 

Cùi 
      

10.11 Nâng lương, nhiên liêu khác 
      

11 sùa chữa nhỏ bảo duBng 
      

12 Khấu hao tài sàn cố đinh 
      

13 Thué và đấu tháu đất 
      

14 Thuê tài sàn. máy móc t. bi. p.tién và các c.viêc bằng máy. thuê vân chuyển 
      

15 Thuê súc vãt cày kéo 
      

16 Trà cóng lao đóng thuê ngoài 
      

17 Thủy nông nôi đỏng 
      

'8 Trà lãi tiễn vay cho sàn xuất tróng trot 
      



Tổng cục Thống kê jjjpj 

 

 

19 

Các khoản chi phí khác (lệ phí. bưu điện, quàng cáo. tiẽp thị. bâo hiểm sx. Quỹ bảo vệ 

thục vật quỹ cài tạo đóng ruộng, khuyến nông, quỹ quàn lý hành chính, thúc ăn cho trà u 

bó cày kéo....) 

      



 

 

4B1.6 CHI PHÍ TRỒNG TRỌT 

Quy ước tính chi phí 

- Chỉ tính CPSX cho các SP đã thu hoạch; chi phí thiệt 

hại SX, mất mùa trong 12 tháng qua 

- CP do hộ tự túc, chỉ tính vào CP khi đã tính vào thu 

- CP sử dụng TSCĐ (KH); thuê/đấu thầu đất,... phải phân 

bổ 

- Vật tư dùng vào sản xuất nếu mua ngoài thì tính theo 

giá thực tế mua, tự túc tính theo giá bình quân năm của 

thị trường tại địa bàn điều tra 

' TMM Lí 
Tổng cục Thống kê



CÁC TÌNH HUỐNG 
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Giống rau: su hào, cải bắp.... Ghi vào dòng 
nào? 

■^ Tổng quát đối với các hộ gieo trồng với 
mục đích để lấy cây giống, quy ước ghi 
như sau: 

- Cây LTTP và cay hàng nam khác 

+ dòng 21 mục 4B1.2 

- Cây CN hàng nam -> dòng 30 mục
 4B1.3 

- Cây CN lâu nam -> dòng 38 mục



CÁC TÌNH HUỐNG 
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 4B1.3 

- Cây an quả -> dòng 54 mục
 4B1.4



Tổng cục Thống kê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4B2. CHĂN NUÔI, SĂN BẮN VÀ THUẦN 

DƯỠNG CHIM THÚ 

Nội 

dung? 

HĐ chăn nuôi có thu SP 

chính/phụ 

Sô lượng, trị giá 

Bán, đổi, trả công, cho biếu 

Tiêu dùng 

Sơ chế, nguyên 

} 
liệu SX 

Chi phí 

Tr

ị 

giá 

Sô lượng x giá 
BQ năm 



 

 

2 

3 

5 
6 

7_ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

S'ANBAT. DANH BAY. THUANDUONeCH.M, THU ■ 

la. Trong 12 tháng qua hộ [ỎNG/BÀ] có thu từ hoạt động chăn nuôi (kể cả sản phẩm phụchăn nuôi) hoặc thu từ săn băt, có ................................................1 (» CÂU 2) 

đánh bẫy, thuần dưỡng chim, thủ không? KHÔNG ...................................2 

lb. Có phải do thiên tai, dịch bệnh, mõi trường ô nhiễm,... làm thiệt hại sản xuất hay không? có................................................. 1 (» CÂU 4B2T2) 

, KHÔNG _______________    2 Í»PHÁN 4B3I 
4B2.1. THU CH AN NUÔI VÀ SAN BẮT, ĐÀNH BÀY, THUẨN DƯỠNG CHIM, THÚ 

— 

 

T 

H ứ 

T ự 

2 
Hộ [ÔNG/BÀ] đã thu các sản phẩm nào dưỡi đây? 

ĐÁNH DẤUX NẾU CỐ  

HỎI CAU 2 CHO CÁC SẢN PHẨM I X I 

TRUƠC KHI CHUYỂN SANG CAU 3 

ĐƠN VI s ố L 

Ư Ợ N G 

3 

Hộ [ÔNG/BÀ] đã thu đươc 

bao nhiêu [ ...........................] 

trong 12 tháng qua? 

Sổ LƯƠNG 

5 

TRI GIÃ SẢN PHẨM THU Đươc 

TRONG 12 THÁNG QUA 

NGHlNĐONG 

1 Thít lơn hơi 
 

kg 
  

2 Thit trâu, bô hơi 
 

kg 
  

3 Ngựa 
 

kg 
  

4 Dê, cừu 
 

kg 
  

5 Gà 
 

kg 
  

6 Vịt, ngan, ngỗng 
 

kg 
  

7 Gia cấm khác  kg   

8 Lơn giống 
 

con 
  

9 Trâu bô giống 
 

con 
  

10 Giống gia súc khác, gia cám 
 

X X 
 

11 Thu chăn nuôi gia súc khác (gấu, hươu, thỏ, chó,...) 
 

X X 
 

12 Trứng gia cám (gà, vịt, ...) 
 

quá 
  

13 Sữa tươi 
 

ít 
  

4B2.2 CHI PHĨ CHÃN NUOI VA SẢN BAT, ĐÃNH BAY. THUAN DƯONG CHIM. THÚI  
Bây giở xin [ÔNG/BA] vui lõng cho biổt vổ chi phí chan nuúi cho những sản phẩm đã thu hoạch trong 12 thang qua (gốm các khoăn do tự tuc. mua. đổi) NÊU KHÔNG CHI THl GHI sá o. Ngu KHÔNG NHỚ TỪNG CHI Tlgr GHI KB Ngu CH|' NHƠ TỎNG HOẶC MỢT SÔ CHI TlgT THl 

GHI TỎNG s<5 VA NHŨNG CpT CHI TlgT TƯONG UKG, CỢT NÃO KnOlG NHƠ GHI KB 

T 

H ơ 

ự 

 

7 

Giống gỉa súc. gia 

cãm vã vật nuôi 

NGHlN ĐONG 

8 

Thúrc ân 

GHI ra CỘT 

TỔNG SỐ Ở 

BẢNG TÍNH IUÁN 

NGHIN ĐỔNG 

9 Thuốc phòng 

chữa bệnh gia 

súc, gia cắm 

NGHlN ĐỔNG 

1O. Nâng lượng, nhỉên liêu 

a 

Điện 

NGHlN ĐỔNG 

b 

Than đá 

MGHlN ĐÔNG 

c 

Than bánh/tổ 

ong 

NGHIN ĐÔNG 

d 

Xăng 

NGHlN ĐỔNG 

e 

Dấu hoả 

NGHÌN ĐỐNG 

f 

Dấu Mazut 

NGHÌN eứNG  

8 

Dấu diesel 

NGHN ĐÔNG 

h 

Ga hoá lông 

(LPG) 

NGHlN ĐÔNG 

i 

Khi thiên nhiên 

NGHÌN ĐÔNG 

j 
Cùỉ 

NGHN ĐÔNG 

k 
Khốc 

NGHlN ĐÔNG 

1 Lơn 
              

2 Trâu, bõ 
              

3 Ngựa 
              

4 Dè. cữu 
              

5 Gà 
              

6 Vịt. ngan, ngỗng 
             

7 Gia cấm khác 
              

 



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

4B2. CHĂN NUÔI, SĂN BẮN VÀ THUẦN DƯỠNG CHIM THÚ 

Một số lưu ý quan trọng 

Đối với chi phí chăn nuôi do hộ tự túc quy định chỉ tính các khoản chi 

phí do hộ tự túc đã được tính vào thu của hộ. 

Không ghi những khoản chi phí do hộ tự túc nhưng chưa được tính 
vào thu của hộ ở bất kỳ mục nào trong phiếu phỏng vấn. 

Chỉ tính các khoản chi phí cho những vật nuôi đã kết thúc quá trình 
chăn nuôi trong 12 tháng qua. 

Trường hợp những tài sản cố định phải phân bổ chi phí theo các 

năm cho sản phẩm chăn nuôi hoặc những tài sản cố định có liên quan 
đến nhiều hoạt động thì tính phân bổ chi phí cho các hoạt động theo 
tỷ lệ thu hoặc tỷ lệ chi của mỗi hoạt động trong tổng số thu hoặc chi 
về chăn nuôi.



4B2. CHĂN NUÔI, SĂN BẮN VÀ THUẦN DƯỠNG CHIM THÚ 

Một số lưu ý quan trọng 

Tổng cục Thống kê n||||7 

 

 

Trường hợp vật nuôi chết trong 12 tháng qua hoặc gia cầm bị thiêu huỷ do dịch 

cúm gà, chi phí về giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh...được hạch toán và ghi toàn 

bộ vào chi phí sản xuất chăn nuôi cho 12 tháng qua. 

Khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho gia cầm bị tiêu huỷ được tính vào thu nhập của 

hộ và qui ước ghi vào khoản "Khoản 107: Trợ cấp khắc phục thiên tai, hoả hoạn" 

- Mục 4D.??? 

Thiệt hại nặng không chỉ về vật nuôi mà còn thiệt hại cả những khoản đầu tư chí 
phí xây dựng cơ bản, cách tính để ghi vào chi phí sản xuất chăn nuôi cho 12 
tháng qua như sau: 

- Những khoản chi phí thường xuyên như tiền mua giống, thức ăn, thuốc chữa 
bệnh gia súc, gia cầm... được tính toàn bộ vào chi phí sản suất. 

- Những khoản chi phí về đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí 1 lần phân bổ cho 
nhiều năm.  



4B2. CHĂN NUÔI, SĂN BẮN VÀ THUẦN DƯỠNG CHIM THÚ 

Một số lưu ý quan trọng 

Tổng cục Thống kê n||||7 

 

 

Đối với lợn nái điều tra viên cần phân 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 (kể cả giống tự túc) không 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 sản ngựa thồ, lợn đực giống, lợn nái,... 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 không được tính vào thu nhập của hộ. Quá trình thanh lý tài 

sản cố định là vật nuôi trong 12 tháng qua (bán hoặc giết) nếu hộ phải 

chi phí về thức ăn thì giá trị chi phí thức ăn không tính vậo chi phí trong 

12 tháng qua. "ÌMÍỀR^k



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

 

4B3. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP 

Sô tháng hoạt động (15 ngày ghi 

0,5; 
10 ngày ghi 0,3)  

HĐ Dịch vụ NN có thu. 

Nội 

dung? 

Thu 

Chi phí 



 

Tông cục Thông kê 

 

 

4B3. HOẠT ĐỘNG DỊCH vụ NÔNG NGHIỆP 

la. Cố ai trong hộ ịÔNG/BẢ) có cãc loại mốy móc. thiết bí, dung cu đổ làm dịch vụ nồng nghiệp trong 12 thang qua kMng? (như cây XÚI, lâm đất. tưút tỉẻu 

nước, phong trử sáu bẻnh, tuỗl lúa, sơ ché sàn phẩm, dịch vu khâc như: thụ tinh nhân tao, thiến, hoan gia súc ja cầm,,..) 

lb. Có phái do thién tai, dịch bệnh, môi trương õ nhiêm,lâm thiệt hai sản xuỉt hay không? 

4B3.1. THU HOẠT ĐỘNG DỊCH vụ NỎNG NGHIỆP 

T 

H ứ 

T ự 

l Hố ịốN&BÁ] đã thu từ hoạt động nào dưởiđẳy? 

ĐÀNHDẮUXN
ÉUCỦ 

1 SỔ tháng hoạt đổng trong 12 

tháng qua? 

4. Trung binh mỗl tháng thương 

thu dưcc bao nhiêu? 

5. TỔNG THU 

(3x4) 

HỎI CẲU2 CHO CẮC HOẠT ĐỘNG nubc KHI 

CHUYỂN SANG CẤU 3 
X V Số  THANG NGHIN ĐỔNG NGHIN CỒNG 

1 Cây xát, lảm đắt 

    

2 Tươi liều rước 

    

3 Phồng trử sâu bộnh 

    

4 ĩuóllua, sơ ché sản phẩm 

    

5 D|ch vụ khác (thụ linh nhân tao thién, hoan 

gia súc ga cám....) 

    

 

483 T2. Tổng fiÓ tiỗn hộ gia đinh ịôNG,'BÀ] được đên bửhỏ trơ thiệt hại vồ hoai dộng dịch vụ nông nghiệp ưong 12 thàng qua 
la bao nhiêu? (Không kế các khoản bói thương thiệt hạl vé ngưa. lài sàn cố định như mổy cày.................... ) NGHÌN ĐỒNG 

4B3T. CỘNG CAU 5 ♦ 4B3T2 (THU DV NN)

Cồ ................... t|»CAUỈ) 

KHÔNG.............2 

Cố ________  __ 1 (»CAU4B3T2) 

KHÔNG _____ 2(>*KẪN484) 



 

 

4B3.2. CHI PHI HOẠT OỘNG DỊCH vụ NÕNG NGHIỆP 

Xin [ÔNG.'BÀj vui lũng cho biết các du phí cho các hoại động dịch vụ nông nghiệp trong 12 thảng qua (NẾU KHÔNG cõ GHI só 0; NẾU KHONG NHỞ TỪNG CHI TIẾT GHI KB) 

T H 

ử T 

ự 

6. Hộ [ỔNGraA] đã chl phí cho hoat đỏng 

Mũ duứi đây? 

ĐANHDAUXNỈU

CO 

7. Chi 

nguyên vật 

Itèu 

•tó. ĐÔNG 

8. Dung cu 

nhò. vặt ri 

bén mau 

hỏng 

NO ĐÔNO 

9. Năng lượng, nhién lléu _  _________ 

a 

ĐẠn 

NG.ĐỔNG 

b 

ĩhanđâ 

NO DÔNG 

c 

Than bánh' 

tổ ong 

rw tóNG 

d 

Xảng 

NG ĐÔNG 

e 

Dáuhoà 

MG DÔNG 

f 
ữâu Mazut 

NGCỔNG 

9 
c-áu íesel 

NO ĐÓNG 

h 

Gahoâlỏng 

(LPG) 

NGĐỚVO 

1 

Khi thiôn 

nhẻn 

N3 DÔNG 

1 Cử 

NG.OỔNQ 

k 

Khác 

NG BÔNG 

1ÕICAJJ6CHOCACHŨ*TDCNG X 

TRƯOC KHI CHUYỂN SANG CAU1 

1' 

1 Cây ><s lâm đốt 

              

2 Tutì tiêu nước 

              

3 Phong tnr sâu bệnh 

              

4 ĩuâtua. W chẽ sản phẩm 

              

5 Dịch vụ khác (thu tinh nhãn lạo. 

thién, hoan gla súc gia cám,..| 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Hủ [ÙNGBA] đâ chi phỉ cho hoai đồng 10. Sửa chữa II.Khắu 11 Thui nhi 13. Trà cóng 14. Tri lốt 15. ThuỂ 18. Chi phi 
17. TỔNG 

T náo dưa đây?  nhò, hào hao tái ùn xưởig, mày lao đbng tiên vay kinh doanh khác (lộ ph CHI PHÍ 

H 

 

dưong cỗ đinh 
móc, 
phuore thuẽ ngoai chohoạ 

 

bưu diện. |7*__*16| 

ử ŨMMOẨUXNÉU

OŨ 

  

tiện, tài sân 
 

đống dịch 
 quang 

cao, 

 

    

sin xust 
 

vụ nống 
 

tiếp thị, bảo 

T HÔI CẨU « CHO CẤC HOAT DỘNG X 
  

thui vặn 
 

nghiỀp 
 

h4mSX,thuc 

Ự ĨRtXKXHICHUrcN5ANGƠW7  
  

chuyên 
   

ỉn cho lợn 
 

        đựcpóng,  

 

Ị ' 
NO tóNG NQ tóNO NO ĐỔNU NG.DÔNG NG tỨNG NG EÔNO NO. DÚNG NG. ĐỐNG 

1 Cày xới làm đảt 

        

2 Tua tléu nưữc 

        

3 Phong trư sâu bỉnh 

        

4 Tuốt lúa, 50 chí sản phẩm 

        

5 Dịch vụ khác (thu tinh rvứn tao, 
        

 Ihlén, hoan gia sũc gia cám,..)         

 

483C CỘNG CAU 17 (CHI PHÍ DV NN) 

Tống cục Thông kê 



4B4. LÂM NGHIỆP 

Tổng cục Thống kê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chi phí 

HĐ Lâm nghiệp 

Trị giá thu hoạch 

Theo giá BQ năm 

Trị giá bán 

đổi 



4B4. LÂM NGHIỆP 

Tổng cục Thống kê n||||7 

 

 

11 M 2. Hộ [ỎNG/BÀ] đã thu từ các sản phẩm/ hoạt động nào dưới đây? 3. Trị giá sản lượng thu 
 

12 

13 

Ă 
 

ĐÁNH DẤU X NẾU CÓ 

hoạch/ doanh thu của hoạt 

động trong 12 tháng qua? 

 

14 8 HÒI CÃU 2 CHO CÁC LOẠI CÂY 

 

X 

   

15 Ó TRƯỚC KHI CHUYỂN SANG CÃU 3 

    

16 
       

17 
   

V 
 

NGHÌN ĐÓNG 
 

18 1 Trẩu, sở 

   

19 2 Quế 

   

20 3 Hối 

   

21 4 Thông 

   

22 5 Cây cánh kiến 

   

23 6 Cày Ểy gò 

   

24 7 Tre, luõng, nứa 

   

25 8 Cọ 

   

26 9 Dừa nước 

   

27 10 Cây lâm nghiệp khác(Ghỉ rõ _________________ ) 

   

28 11 Củi 

   

29 12 Trổng rừng, châm SÓC, tu bổ, cải tạo rừng? 

   

30 13 Giống cày lâm nghiệp vá các sản phẩm thu nhật từ rừng? 

   

31 14 Dịch vụ lâm nghiệp khác (Bảo vệ rừng,Q.lý lâm nghiệp,...) 

   

' ■—        

33 
34 

 4B4T2. Tổng số tièn hộ gia đình [ÔNG/BÀ] được đền bù/ hô trợ thiệt hại v'ê hoạt động/dịch vụ lâm nghiệp trong 12 tháng qua là bao nhiêu? 

(Không kể các khoản bồi thường thiệt hại vẽ người, tài sản cổ định trong lâm nghiệp,....) 

 

NGHÌN ĐÔNG 
        

36 

  

4B4T. CỘNG CÂU 3 + 4B4T2 (THU LÂM NGHIỆP) 

  

  



Tông cục Thông kê \>ỉj|ĩ» 

 

 

4B4.Ỉ. CHI PHỈ LÃM NGHIÈP 

Bây giơ xin [ÔNG.'BẰ| VUI lỏng cho biết vé chi phi cho những sin phẩm đi thu hoạch trọng 12 thàng qua (bao gôm càc khoân chỉ do tự tu:, mua, đĂ) ___________________ MNVìTMtNGHKDổNG 

MÉUKHÔNGCỎGHISỐG 

Nfv KHÔNG NHỚ CH TẾT CWKBVA 

GHITỐvGSÔVAOCAU M 

I.Hạt giđng, 

cồygiổng 

2. Phần 

bonck kạl 

IDụngcụ nhò. 

vặt rè tién mau 

hòng 

4, Nàng ugng, nlnèn kều  _______   
a.Đận b. Than dã cThan bành1 

lổ ong 

d.Xảng Ệ. Dâu hoả I.Mu 

Mazut 

g. Dáu 

diesel 

h_ Ga hoá 

lỏng(LPG) 

1. KNthièr. 

nhlén 

|. CÙI k, Khảc 

1 Hoạt động lẳm nghiệp 

              

2. Dch vu lâm nghiep X X 

            

 

 

^UKHửtóCÓGHSỐÔ 

NỄU KHÔNG Nlũ CHI TIẾT OHIKBVẰ 

(MTỔNBSÓVAOCAUU 

5. Sửa chửa 

nhỏ, bào 

dương 

6. Kháu 

hao 

TSCĐ 

7. Thuê vẳ đáu 

tháu đá! 

8. Thuỉtal 

sàn, mmòc, 

ph.bện, tnuê 

ván chuyên 

9-Thuẻ 

ỉùcvộl cây 

keo 

1fl. Trả củng 

lao dộng biui 

ngoài 

11. Trà 

III 

bén vay 

12. Thui 

kinh doanh 

11 Các 

khoán chi 

phlkhác 

14.T0W 

CHI PHI 

(b..*!3) 

1, Hoatđủnglẳm nghiẽp 

          

1 DỊƠI vu tâm nghiệp 

          

4B4C. CỌNG CẰUU (CHI PHllAMNGHl£P)



4B5. THỦY SẢN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nội 

dung? 

HĐ thủy sản có thu 

Sô lượng, trị giá 

Bán, đổi, trả 

công, cho biếu 
Tiêu dùng 

Sơ chế, nguyên 

} 
liệu SX 

Chi phí 

Tr

ị 

giá 

Sô lượng x giá 
BQ năm 



4B5. THỦY SẢN 

Tổng cục Thống kê 

 

 

 

4B 5.1. THU THU Ỷ SẢN 
 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 
27 
28 

30 



4B5. THỦY SẢN 

Tổng cục Thống kê 

 

 

T 

H 

ứ 

T 

ư 

2. Hộ [ÕNG.'BẢ] đã thu các sản phẩm nào dưới đây? 

ĐẢNH ũAUX NẼU CÓ 

3. Tổng sản luợng thu đuợc trong 12 tháng qua? 

KG 

5.TÓNG GIA TRỊ SẢN PHẨM 

THU ĐƯỢC TRŨNG 12 THẢNG 

QUA 

NGHÌN ĐŨNG 

 

HÒI CÀU 2 CHỮ CÃC SẢN PHẮM TRƯỚC KHI CHUYỂN SANG 

CÃU 3 

X 
 

   

1 Nuôi trong thuỹsản X X X 

F1.1 Cá 
   

F 

1.2 Tôm 
   

F 13 Cá giống, tôm giống 
 

X 
 

1.4 Thuỷsàn khác(GHI Rõ _____________________ ) 
 

X 
 

2 Đánh bểtthuỹsân X X X 

2.1 Cá 
   

r2 2 
Tõm 

   

F 

2.3 Thuỷsàn khác(GHI Rõ _____________________ ) 
 

X 
 

   

4E5T2. Tong sổ tiên hộ gia đình [ÔNG/BÀ] được đẾn bù/ hỗ trợ thiệt hạĩ VẾ nuôi trồng, đánh bắt thúy sán trong 12 tháng qua là bao 

nhiêu? (Không kẽ các khoán bôl thường thiệt hạl vẽ người, tàl sản cõ định như tàu/thuyẽn,....} 

4B5T1-CỘNG CÂU 5 4-4B5T2 (THU THỦY SẢN) 

 

NGHÌN ĐONG 

 



 

 

4B5.2. CHI PHỈ THUÝ SÀN 
Bảy glờ xin [ÔNG/BẦ] vui long cho Wt vé chi phí thúy sản cho những sàn phẩm đâ thu hoach tong 12 thăng qua (tao gỏm các khoản chi do tư túc, mua. đôi) 

Cố GẮNG KHAI THÁC CAC CỘT CHI TIỂT. NÉU KHÔNG cố THỈ GHI só 0. NẾU KHỔNG BIẾT HOÂC KHỦNG NHỠ THi GHI KB NẾU CH! NHỚ ĨÓNG VA MỘT só CHI TIẾT THl GHl TổNG só VẰ NHỮNG CỘT CHI TIẾT WONG ỨNG, 

CỘT NÀO KHỔNG NHỜ GHI KB 

  

6. Gióng 

thủy sản 

MGĐÚNG 

7.Thữc ãn 

NO ĐỔNG 

8. Dung CU 

nhỏ, vật rè 

bẻn mau 

hỏng 

NGĐỔNG 

9. Năng lưox , nhiên liệu  ______________________  10. Muỗi, 

nưocđá 

NO ĐÓNG 

a.Điện 

NG ĐỐNG 

b Than dà 

NO. ĐỐNG 

c.Than bành/ 

tố ong 

NGĐỐNG 

d.Xáng 

NG ĐỐNG 

8. Dấu hoà 

NGDỖNG 

1. Dấu Mazut 

NO ĐỐNG 

g. Dáu 

diesel 

NGDỐNO 

h Ga hoa 

lỏng(LPG) 

NO. ĐÓNG 

L Khi Ihên 

nhiên 

NGĐÔHG 

|. CÙI 

NGĐONG 

kKhàc 

NGOtoG 

1 Nuôi tróng TS 

               

2 Đánh bát ĨS 

               

  

  

11. Sửa 

chứa nhò, 

bào dưỡng 

NGĐỔNG 

11 Khấu hao 

tói sân cỗ 

4* 

Nũ.CỔNO 

13. Thuêva 

đắu thấu íã’ 

NGĐŨNG 

14. Thuê tai 

sán. máy 

mốc, phuong 

tiện thuê vẳn 

chuyển 

NGOÓNO 

15. Tri Công 

lao động 

thuô ngoai 

NGĐỔNG 

16. Trà lãi 

bén vay cho 

hoạt động 

thùysản 

NGOÍNG 

17. Thuế 

kinh doanh 

NGOÓNG 

18,Chiphi 

khác (Thuốc 

phúnglchứa 

bỉnh lé phl, 

bưu điện, 

quàng cáo, 

bép thi, bào 

hiểmSX,...) 

NG.CỔNG 

1S.TỔNG 

CHIPHl 

(B+-+18) 

NG.ĐtNG 

   

1 Nuôi trống ĨS 
         

W . Sr 

2 Đảnh bát TS 
          

4B5C. CỘNG CAU lí (CHI PHÍ THỦY SẢN) 

 



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

Tình huống thảo luận 

Sự cố môi trường dẫn đến: 

-> Thiệt hại đến đánh bắt hải sản 

-> Thiệt hại đến nuôi trồng thủy sản 

-> Thiệt hại đến các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ 

du lịch. 

Nhà Nước và Doanh nghiệp bồi thường cho hộ gđ thì 
ĐTV ghi chi và thu ntn?  



    ... 
..o 

 

 

Tình huống thảo luận 

Hợp đồng chăn nuôi giữa hgđ và Cty 
- Cty cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào, các dịch vụ thú y, 

thuốc men,.... 

- Hộ gia đình thực hiện chăn nuôi trên đất của gia đình/đi 
thuê/mượn (chuồng trại chăn nuôi có thể do hộ gia đình tự 
đầu tư hoặc Cty đầu tư) thời gian và sản lượng nhất định. 

- Hộ gia đình tự thuê và trả lương lao động thuê ngoài (nếu 
cần) 

- Hộ gia đình được hưởng % nhất định theo Tổng sản lượng 
Cty yêu cầu 

- Hgđ được hưởng toàn bộ SP vượt mức 
- Nếu SL không đạt theo yêu cầu do bệnh dịch, thiên tai - bên 



    ... 
..o 

 

 

Cty sẽ chịu trách nhiệm 

- Nếu SL không đạt theo yêu cầu không do các lý do khách 
quan thì Cty sẽ khấu trừ % hưởng lợi của hgđ



  .... 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

M4C: CÁC NGÀNH NGHỀ SXKD^DỊCH VỤ PHI NLT; 
CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NLT ’ 

Mục đích 

Thu thập số liệu về doanh thu, chi phí và một số 
đặc điểm của các HĐ ngành nghề SXKD, dịch vụ 
phi NLT và hoạt động chế biến sản phẩm NLT của 
hộ kể cả các HĐ mà sản phẩm được SX ra chỉ để 
lại hộ tiêu dùng/ sử dụng, không được bán/ đổi/ 
cung cấp dịch vụ nhằm tính đủ thu nhập và chi cho 
sản xuất và đời sống của hộ.  



  .... .O 
Tổng cục Thống kê 

 

 

M4C: CÁC NGÀNH NGHỀ SXKD, DỊCH VỤ PHI NLT; 

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NLT 

Phạm vi 

> Hộ có đăng ký KD + không có đăng ký KD 

> Đối với hoạt động thương nghiệp doanh thu và chi phí 

không tính trị giá vốn hàng hoá (trị giá mua sản phẩm 

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. 

> Các hoạt động có diễn ra trong 12 tháng qua nhưng 

tại thời điểm điều tra không còn tồn tại nữa thì vẫn được 



  .... .O 
Tổng cục Thống kê 

 

 

thu thập thông tin



 

 

1 4C. CÁC NGÀNH NGHỀ SXKD. DỊCH vụ PHI NÓNG, LÂM NGHIỆP, THUỶ SÁN; CHẾ BIẾN SẢN PHÀM NÒNG, LÀM NGHIỆP, THUỶ SẢN 

2 Xin [ÔNG/BÀ] vui lòng cho biết một số thông tin về hoạt động ngành nghe SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoặc chế biến sàn phấm nông, lâm nghiệp, thủy sàn cùa hộ 

3 1. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BẦ] có hoạt động ngành nghề SXKD, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thùy sàn; hoặc chế biến sàn phẩm nông, 

4 lâm nghiệp, thủy sàn của hộ không? 

6 4C1. THU TÚ' CÁC NGÀNH NGHÈ SXKD, DỊCH vụ PHI NÓNG. LÃM NGHIỆP. ĨHUỶ SẢN: CHÉ BIÉN SÃN PHÀM NÓNG. LÃM NGHIỆP. ĨHUỶ SẢN  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

THỨ Tự 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGÀNH 

NGHỀ 

2. Xin [ÔNG/BẦ] vui lòng cho biết các thông tin chi tiết về những hoạt 

động này 

NẾU Hộ CÓ TRỀN 4 HOẠT ĐỘNG THÌ TỪ HOẠT ĐỘNG THỨ 4 TRỜ 

ĐI GHÉP VÀ01 DÒNG 

3. Số tháng hoạt động trong 

12 tháng qua? 

Sở THÍ.NG 

4. [ŨNG/BA] hay các 

thành viên trong hộ có 

sở hữu toàn bộ hoạt 

động này không? 

cũ ......... 1 

KHŨNG...2 

6. Phần trăm thu nhập mà hộ 

[ÔNG/BÀ] nhận được từ hoạt 

động này? 

GH1100 NẾU CÂU 4 TRẢ LỜI MÍ 

1 

8. Sàn phẩm của hoạt 

động này được sản xuất 

ra có đế bán, đổi hoặc 

cung cấp dịch vụ không? 

cũ........... 1 

KHÔNG....2 (>>12) 

9. Trong những tháng 

hoạt động trong 12 tháng 

qua, doanh thu trung 

bình 1 tháng của hoạt 

động này lằ bao nhiêu? 

NGHÌNĐỒNG Mô TÃ HOẠT eộNG NGÀNH NGHỀ 

Mí 

NGÀNH 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

THỨ Tự 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGÀNH 

NGHỀ 

10. DOANH THU 

TRONG 12 THANG 

□UA? 

(03 X 09) 

12. Trị giá các khoản 

trao đỗi, trị giá sản 

phẩm đã được sừ 

dụng hoặc tiêu dùng, 

trị giá sàn phàm phụ 

đã được hộ sừ dụng 

hoặc bán trong 12 

tháng qua? 

17. TỐNG THU 18. TỐNG THU PHAN 

BÕ CHO HỘ ((CIO X 

06)100) + 012 

NGHÌN ĐỒNG 

 

(010+012) 

NGHÌN ĐÒNG NGHÌN ĐÒNG 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

  

CÓ ............... 1 

KHÔNG ...........2 (»PHẰN 4D) 



  .... 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

Tính doanh thu 

Câu 9: Ghi doanh thu trung bình mỗi tháng trong các 

tháng hoạt động diễn ra: Số tiền thu được do bán sản 

phẩm hoặc cung cấp dịch vụ bình quân 1 tháng của hoạt 

động. 

9.1. Doanh thu của hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp là tổng các khoản thu do bán thành phẩm và nửa 
thành phẩm, thu về gia công, chế biến sản phẩm của 
khách hàng, thu về công việc có tính chất công nghiệp 
như sửa chữa, lắp đặt máy, làm tăng trị giá sản phẩm.



Tổng cục Thống kê 

 

 

Tính doanh thu 
9.2. Doanh thu về hoạt động xây dựng là tổng trị giá các công 

trình xây dựng hoàn thành trong 12 tháng qua bên A phải trả 

cho bên B (chủ hộ xây dựng). 

Lưu ý chỉ tính hoạt động xây dựng thuê bên ngoài, không tính 
công trình xây dựng tự hộ làm cho hộ. 

Một số trường hợp đặc thù được quy ước: 

- Tính c.trình XD đấu thầu hoàn chỉnh cả vật tư và lao động. Nếu chỉ 
đấu thầu phần vật tư thì xếp vào h.động th.nghiệp, đấu thầu phần 
l.động thì tính toàn bộ trị giá phần l.động vào doanh thu; phần chi phí 
sẽ ghi phần tiền công của l.động thuê mướn bên ngoài. 

- Trường hợp c.trình mới hoàn thành một phần thì hạch toán phần đã 

hoàn thành để tính thu nhập. 

- Trường hợp c.trình dở dang thì ĐTV phỏng vấn TV hộ là chủ thầu và 



, ... íM 
Tổng cục Thống kê 

 

 

những thành viên khác của hộ làm ở c.trình để ghi số tháng đã hoạt 
động để tính thu và chi phí trong các tháng hoạt động đó.  



, ... íM 
Tổng cục Thống kê 

 

 

Tính doanh thu 
9.3. Doanh thu của hoạt động thương nghiệp gồm doanh 

thu hàng hoá bán ra, doanh thu dịch vụ sửa chữa xe có 

động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 

phục vụ khách hàng trong 12 tháng qua. Để đơn giản 

công việc, quy ước doanh thu của hoạt động thương 

nghiệp không tính trị giá vốn hàng hoá bán ra mà chỉ tính 

số lãi gộp (chưa trừ phí lưu thông như: phí vận chuyển, 

bốc vác, bảo quản sản phẩm, hoa hồng,... và thuế). 

Như vậy doanh thu của hoạt động thương nghiệp ghi 

trong phiếu này là số lãi gộp của hàng hoá bán ra, cộng 

với doanh thu về dịch vụ sửa chữa động cơ, mô tô, xe 

máy, đồ dùng cá nhân và gia đình.



  .... .O 
Tổng cục Thống kê 

 

 

Tính doanh thu 

9.4. Doanh thu về hoạt động vận tải là tổng số tiền thu 

được trong 12 tháng qua của hộ về cước phí vận tải hàng 

hoá cho hành khách và số thu về cước phí vận chuyển 

hành khách, số thu về vận tải khác, số thu về bốc xếp 

hàng hoá và hành lý. 

9.5. Doanh thu hoạt động phi nông, lâm nghiệp, thủy sản 

khác là tổng số tiền thu được từ các hoạt động trong 12 

tháng qua, gồm: khách sạn, nhà hàng, tài chính tín dụng, 

giáo dục đào tạo, hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng, 

v.v... (xem danh mục ngành kinh tế quốc dân).  



Tổng cục Thống kê 

 

 

4C2. CHI PHl CẤC NGÀNH NGHẾ SXKD, D|CH vụ PHI NÕNG, LẢM NGHIỆP, THỦY SÀN; CHẼ BIÊN SÀN PHAM NÔNG, LAM NGHIỆP, THUỶ SÀN 

Xln [ÔNG’BẰ| vui làng cho biét chi phí cùa các host động ngành nghé SXKD, dich vu phi nông, lâm nghiép. thủy sản; ché b»án sàn phẩm nông, ỉâm nghiệp, thùy sản cùa hộ trang 12 tháng qua (bao góm các 

khoồn chi do tự túc, mua, đổi) 

CH' TNH CHI Prt PHẬT SM< CH) CẮC SÀN PHÍM ĐẮ ouạc BAN. Dốt HANG, CING CẲP DỊCH vu. sứ OụNG HQte TIÊU ajNG 
 

19 20 21. Nâng lượng, nhién liệu 

        

22 Nuóc 

THƯ Tự 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGANH 

NGHÊ 

Nguyên vệt 

liệu chính, 

phụ, thực liệu 

NGHIHDÔNG 

Dụng Cư 

nhò, vỌt rồ 

uén mau 

hỏng 

NGWN0Ờ« 

a Điện 

NGHNĐONŨ 

b. Than đã 

NGHIN DÔNG 

c. Than bánh/ tổ 

ong 

NGHIN DÔNG 

d Xáng 

NGHlNĐốNG 

e. Dấu hoả 

NGHNĐỔNG 

f. Dáu 

Mazut 

NGMNDÔNG 

g. Dắu diesel 

NGHlNĐÓNG 

h Ga hoà lỏng 

(LPG) 

NGHhCÚNG 

1. Khi thiên 

nhiAn 

NGHNDỐNG 

Cúi 

NQHINÍỚNG 

k.Khác 

NGHÌN DÓNG 
NGHINOÓNG 

1 
              

2 
              

3 
              

4 
              

               
 

TMỪTỰ 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGẰNH 

NGHỀ 

23 

sừa chữa 

nhó, duy tri 

bào dưỡng 

24 

Kháu hao 

TSCĐ 

25 Thuôđổt, 

nhi xưởng, 

cửa hảng, 

mây móc và 

phương tiện 

sản xuất khác 

26 

Vận chuyến 

(thuê và phỉ) 

27 

Chi phí nhản 

công (tiền 

lương, cõng; 

BHXH; BHYT; 

kinh phí câng 

đoàn;...) 

28 Trảiâi 

tiổn vay 

29 Thuế, phi 

vã các khoản 

lé phí coi 

như thuế 

30 

Chi pht cho 

xử tỷ nước 

thài, chát 

thài rán 

31 

Chi phi khác 

(bưu đlèn, đl 

la. quảng 

cáo, bép thi, 

mua máu 

mả, khảo sát 

tniẽt kế. bảo 

hiểm sx„..) 

32 
TÓNGCHIPHl 

(C1ỈH„*C31) 

33 

TÍNGCHPHI 

PHAN Bổ CHO 

MÔ 

(C32XCSJ.1W 

 

NGHÌN DÔNG NGHIN ĐỔNG NGHIHDÔNG NGH1NCÓNG NGHhOÓNG NGHNDÔNG NGHlNDÔNG NOHlNDỐNG NGHhDÔNG 

NOW 

ĐỔNG NGHÌN ĐÔNG 

1 

           

2 
           

3 

           

4 
           

CHO Ý: CHI PHÍ CỦA HOẠTĐỘNG THƯƠNG NGHIỆP KHỒNG TĨNH TRỊ GIA VỒN HANG HOA 
4CCT TỔNG CHI PHI CỮA CẮC HQAT ĐÔNG (CỘNG CẤU 32}  

4CC TỔNG CHI PHI CỦA CAC HOAT ĐỘNG PHẤN Bổ CHO HỘ (CỘNG CAU 33) 



  .... 

Tổng cục Thống kê ^||||F 

 

 

- Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những loại nguyên liệu 
và vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu 
thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm. 
Vì vậy khái niệm nguyên liệu, vật liệu chính gắn liền với 
từng doanh nghiệp sản xuất cụ thể. Nguyên liệu, vật liệu 
chính cũng bao gồm cả nửa thành phẩm mua ngoài với 
mục đích tiếp tục quá trình sản xuất, chế tạo ra thành 
phẩm. 

Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch 
vụ... không đặt ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ.  



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

- Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào 
quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của 
sản phẩm nhưng có thể kết hợp với vật liệu chính làm 
thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm 
chất lượng của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá 
trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, 
hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản 
đóng gói; phục vụ cho quá trình lao động.  



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

- Nhiên liệu: Là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt 
lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện 
cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn ra bình thường. 
Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn và thể khí.



Tổng cục Thống kê \^i|||F 

 

 

M4D: THU KHÁC TÍNH VÀO THU NHẬP 

Mục đích: 
Thu thập các khoản thu khác chủ yếu không do 
lao động trực tiếp tạo ra làm tăng thu nhập của 
hộ gia đình trong 12 tháng qua để làm căn cứ 
tính đúng, tính đủ thu nhập của hộ. 

Phạm vi: 
■ 

>Khoản thu khác được tính vào thu nhập là 
những khoản thu làm tăng quỹ thu chi của hộ. 

>Những khoản thu khác không được tính vào thu 
nhập là những khoản thu không làm tăng quỹ thu 



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

chi.  



Tổng cục Thống kễ n||||7 

 

 

M4D: THU KHÁC TÍNH VÀO THU NHẬP 

4D. THU KHÁC TÍNH VÀO THU NHÁP 

Xin [ÔNG/BÀ] vui lòng cho biết một sá thông tin vè các khoản thu khác cùa hộ 

M A 

s 6 

1. Trong 12 tháng qua, có ai trong hộ [ÔNG/BÀ] nhận được tièn mặt hoặc hiện vật từ các 

nguon sau dây không? 

ĐÁNH DẤU X NỂU cỏ 

2. Tri giá nhận dược trong 

12 tháng qua? 

NGHÌN ĐỒNG 

HOI LAU 1 LHU 1 A 1 LA LAL KHUÂN TRƯỚC KHI CHUYẾN SANG CẤU 2 
X 

V 

1Ũ1 
Tiền mật và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt do người ngoài thành viên hộ cho, 

biêu, mừng, giúp tứ nước ngoài 

  

1011 

ĩrú.ỉ7Cĩ £'Ỉ7CĨ 3ẽ: 

- Tièn mặt và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt do người thân sõng và lao 
dộng tạm thời ở nước ngoài cho, biếu, mừng, giúp ......................  

- Cho, biẽu nhà ở ......................................................................................................  

  

1012 
  

- Cho, biếu ô tô dùng cho sinh hoat .......................................................................... 1013 
  

- Cho, biêu tài sân dùng cho sinh hoạt khác ............................................................  
1014 

  

102 
Tiền mật và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt do người ngoài thành viên hô cho, 

biếu, mừng giúp tữ trong nước 

  

1021 

ĨỈ17Ỉ7CĨ £ Ỉ7£ĩ £: 

- Tièn mặt và trị giá hiện vật dùng cho sinh hoạt do người thân đi làm thời Vụ 
ỡ trong nước cho, biếu, mừng, giúp ....................................  

- Cho, biếu nhà ử ......................................................................................................  

  

1022 
  

- Cho, biếu ô tô dùng cho sinh hoat .......................................................................... 1023 
  

- Cho, biếu tài sân dùng cho sinh hoạt khác ............................................................  
1024 

  

103 Tiền mừng dám cưới sau khi dã trừ di chi phí ân uống cúa khách 
  

104 Tiền phúng viếng ma chay sau khi dã trừ đi chi phí ân uống cúa khách 
  

105 

Trợ cấp xã hội cho đổi tượng thương binh, liệt sỳ, cá nhân/ gia dinh có công vửi 

cách mạng 

  

 

M 

A 

s 

6 

1. Trong 12 tháng qua, có ai trong hộ [ÔNG/BÀ] nhận được tièn mạt hoặc 

hiện vật từ các nguồn sau dây không? 

ĐÁNH DẤU 
HÓI CÂU 1 CHO TẤT CĂ CÁC KHOĂN ■ 

TRướC KHI CHUYẾN SANG CÂU 2  

X NẾU cũ 

X 

T 

2. Tri giá nhận dược trong 

12 tháng qua? 

NGHÌN ĐỒNG 

1Ũ6 Trợ cãp xã hôi dành cho các dõi tượng bảo trợ xã hôi 

  

107 Trợ cấp khẳc phục thiên tai, hỏa hoạn 
  

108 Nhận từ các hình thức bảo hiểm (không kể BHXH, nhân thọ, y tế) 

  

1Ũ9 Lãi tièn gửi tiết kiệm, cổ phàn, có phiêu, cho vay, góp vổn 
  

110 

Thu tứ cho thuê nhà xướng, máy móc, tài sản, đồ dùng chưa tính ờ các 

phàn SXKD ngành nghề (trừ nhà ỡ và dà’t nông lâm nghiệp và mặt nước 

nuôi tròng thủy sản) 

  

111 Thu tứ tổ chức, nhân đạo, hiệp hôi đơn vị SXKD úng hò... 

  

112 

Các khoán nhận được từ các tổ chức trợ giúp cho giáo dục (ãn ỡ, di lại, 

sách giáo khoa, đồng phục,...) 

  

113 Trị giá học bổng, thướng 
  

114 
Trị giá các khoán trợ giúp về tiền và hiện vật cho những thành viên bị 

6m/bệnh/chấn thương 

  

115 Thu tứ cho thuê đãt ở, nhà ớ 

  

116 Khác (Ghi rõ __________________________________ ) 

  

 

4DTN. CỘNG CẤC KHOẢN CÂU 2 (THU KHÁC] 



 

 

 


