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         Biểu số 11-THN/TĐTNN - TT 

              BIỂU TỔNG HỢP NHANH TRANG TRẠI 

(Áp dụng cho tổng hợp ở các cấp: xã, huyện và tỉnh) 

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: ……………………………………. 

Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:……………………...……………. 

               Xã, phường, thị trấn:………………………………………………………………… 

 Đơn vị tính 
Mã 

số 
Tổng số 

Chia ra                                  

(theo trang trại, xã, huyện) 

A B C 1 2 3 … 

I. Tổng số trang trại Trang trại 01     

II. Loại hình sản xuất của trang trại       

 1. Trồng trọt Trang trại 02     

1.1. Trồng cây hàng năm ,, 03     

a. Lúa ,, 04     

1.2. Trồng cây lâu năm Trang trại 05     

a. Điều/đào lộn hột ,, 06     

b. Hồ tiêu ,, 07     

c. Cao su ,, 08     

d. Cà phê ,, 09     

e. Chè ,, 10     

2. Chăn nuôi ,, 11     

2.1. Bò  ,, 12     

a. Bò sữa ,, 13     

2.2. Lợn/heo  ,, 14     

2.3. Gà  ,, 15     

Gà đẻ trứng ,, 16     

3. Nuôi trồng thuỷ sản ,, 17     

a. Nuôi cá ,, 18     

b. Nuôi tôm ,, 19     

4. Lâm nghiệp ,, 20     

5. Tổng hợp ,, 21     

III. Tổng số lao động thường xuyên của trang trại Người 22     

 - Lao động của hộ chủ trang trại ,, 23     

 - Lao động thuê mướn  ,, 24     

IV.Đất trồng cây hàng năm ha 25     

 - Đất lúa ,, 26     

V. Đất trồng cây lâu năm ,, 27     

VI. Đất lâm nghiệp ,, 28     

- Đất đang có rừng trồng đạt tiêu chuẩn  ,, 29     

VII. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ,, 30     

VIII. Giá trị thu từ nông nghiệp Triệu đồng 31     

IX. Giá trị thu từ lâm nghiệp ,, 32     

X. Giá trị thu từ thuỷ sản ,, 33     

XI. Giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm 

nghiệp, thủy sản bán ra 
,, 34     

Ngày … tháng … năm 2016 

Tổ trưởng/Ban Chỉ đạo TĐT ………….. 

(Ký ghi rõ họ tên)  
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            Biểu số 12-THN/TĐTNN-TT 

                       KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP NHANH TRANG TRẠI 

 

 

 

 

 

 

   
(Áp dụng cho cấp tỉnh) 

Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………. 

 
 Đơn vị 

tính 

Mã 

số 
Tổng số Chia ra theo huyện 

A B C 1 2 3 …… 

I. Cơ cấu trang trại theo hoạt động sản xuất chính                                                                                                 

(01= 02+11+20+21) 
% 01 100 100 100 100 

 1. Trồng trọt % 02     

1.1. Trồng cây hàng năm % 03     

a. Lúa % 04     

1.2. Trồng cây lâu năm % 05     

a. Điều/đào lộn hột % 06     

b. Hồ tiêu % 07     

c. Cao su % 08     

d. Cà phê % 09     

e. Chè % 10     

2. Chăn nuôi % 11     

2.1. Bò  % 12     

a. Bò sữa % 13     

2.2. Lợn/heo  % 14     

2.3. Gà  % 15     

Gà đẻ trứng % 16     

3. Nuôi trồng thuỷ sản % 17     

a. Nuôi cá % 18     

b. Nuôi tôm % 19     

4. Lâm nghiệp % 20     

5. Tổng hợp % 21     

II.  Số lao động bình quân (BQ) trong 1 trang trại người 22     

 - Lao động của hộ chủ trang trại người 23     

 - Lao động thuê mướn   24     

III. Đất trồng cây hàng năm  bình quân  1 trang trại ha 25     

 - Đất lúa bình quân  1 trang trại ,, 26     

IV. Đất trồng cây lâu năm bình quân  1 trang trại ,, 27     

V. Đất lâm nghiệp bình quân 1 trang trại ,, 28     

- Đất đang có rừng trồng đạt tiêu chuẩn bình 

quân 1 trang trại 

,, 
29     

VI. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản BQ  1 T.trại ,, 30     

VII. Giá trị thu được từ nông nghiệp BQ 1 T.trại Triệu đồng 31     

XII. Giá trị thu từ lâm nghiệp bình quân 1 T.trại ,, 32     

IX. Giá trị thu từ thuỷ sản BQ  1 trang trại ,, 33     

X. Giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm 

nghiệp và thuỷ sản bán ra BQ  1 trang trại 

,, 
34     

Ngày … tháng … năm 2016 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh …………… 

(Ký ghi rõ họ tên)  


