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Biểu số: 13-THN/TĐTNN-XA 

TỔNG HỢP NHANH TÌNH HÌNH CƠ BẢN VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG CỦA XÃ 

(Áp dụng cho cấp huyện và cấp tỉnh) 

Đơn vị tổng hợp: ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

 
Đơn vị 

tính 

Mã 

số 

Tổng 

số 

Chia ra (theo đơn vị 

hành chính) 

   

A B C 1 2 3 … 

1. Tổng số xã xã 01     

2. Tổng số thôn, ấp, bản (gọi chung là thôn) thôn 02     

3. Tổng số hộ trong xã hộ 03     

4. Tổng số nhân khẩu trong xã  người 04     

5. Số thôn có điện thôn 05     

5.1. Trong đó Số thôn có điện lưới Quốc gia  thôn 06     

6. Số xã có đường giao thông từ trụ sở UBND huyện 

đến trụ sở UBND xã được nhựa, bê tông   
xã 07 

    

7. Số xã có đường xe ô tô từ trụ sở UBND huyện đến 

trụ sở UBND xã 
'' 08 

    

7.1.Trong đó: Số xã có đường ô tô đến quanh năm '' 09     

8. Số thôn có đường xe ô tô đi đến trụ sở UBND xã thôn 10     

9. Số xã có trường mẫu giáo/mầm non xã 11     

10. Số xã có trường tiểu học '' 12     

11. Số xã có trường trung học cơ sở '' 13     

12. Số xã có trường trung học phổ thông '' 14     

13. Số thôn có trường, lớp mẫu giáo thôn 15     

14. Số thôn có nhà trẻ, nhóm trẻ '' 16     

15.  Số xã có trạm bưu điện  xã 17     

16. Số xã có điểm bưu điện văn hoá '' 18     

17. Số xã có điểm điểm kinh doanh dịch vụ internet 

tư nhân: 
'' 19 

    

18. Số xã có nhà văn hoá xã xã 20     

19.  Số thôn có nhà văn hoá thôn/Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 21     

20. Số xã có sân thể thao xã xã 22     

21. Số thôn có khu thể thao thôn thôn 23     

22. Số xã có tủ sách pháp luật xã 24     
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Đơn vị 

tính 

Mã 

số 

Tổng 

số 

Chia ra (theo đơn vị 

hành chính) 

   

A B C 1 2 3 … 

23. Số xã có thư viện '' 25     

24. Số thôn có thư viện thôn thôn 26     

25. Số xã có hệ thống loa truyền thanh xã xã 27     

26. Số thôn có hệ thống loa truyền thanh thôn kết nối 

với hệ thống loa truyền thanh xã  
thôn 28 

    

27. Số thôn (ấp, bản) có hệ thống loa truyền thanh 

riêng của thôn và không kết nối với hệ thống loa 

truyền thanh xã 

thôn 29 
    

28. Số xã có trạm y tế xã 30     

29. Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã '' 31     

30. Số thôn có nhân viên y tế/cô đỡ thôn bản thôn 32     

31.  Số xã có cơ sở khám, chữa bệnh ngoài trạm y tế xã xã 33     

31.1. Số xã có cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân “ 34     

32. Số xã có cơ sở kinh doanh thuốc tây y '' 35     

33.  Số xã có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung '' 36     

34.  Số thôn có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn 37     

35. Số xã có hệ thống thoát nước thải chung xã 38     

36.  Số thôn có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt 

chung  
thôn 39 

    

36.1. Số thôn có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt 

chủ yếu bằng rãnh xây 
'' 40 

    

37. Số xã có rác thải sinh hoạt  được tổ chức thu gom  xã 41     

38. Số thôn được tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt thôn 42     

39. Số thôn có xử lý rác thải sinh hoạt '' 43     

40.   Số xã có điểm thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật (BVTV) 

'' 
44 

    

41.   Số xã có cán bộ khuyến nông, lâm, ngư '' 45     

42. Số xã có cán bộ thú y '' 46     

43.  Số thôn có cộng tác viên khuyến nông, lâm, ngư thôn 47     

44.  Số thôn có cộng tác viên thú y thôn 48     

45. Số xã có chợ đang hoạt động xã 49     

46.   Số xã có chợ đang hoạt động được xây kiên cố, 

bán kiên cố 
'' 50 
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Đơn vị 

tính 

Mã 

số 

Tổng 

số 

Chia ra (theo đơn vị 

hành chính) 

   

A B C 1 2 3 … 

47.  Số xã có điểm/cửa hàng cung cấp giống, vật tư, 

nguyên liệu cho sản xuất, thu mua sản phẩm NLTS 
xã 51 

    

48.  Số xã có ngân hàng/chi nhánh ngân hàng xã 52     

48.1. Trong đó: Chi nhánh NH Hợp tác xã '' 53     

49.  Số hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà năm 2015 hộ 54     

50.  Số hộ được vay vốn ưu đãi theo các chương trình, dự 

án năm 2015 
hộ 55 

    

51. Số xã có HTX đang hoạt động xã 56     

52.  Số HTX đang hoạt động HTX 57     

52.1. Số HTX nông, lâm nghiệp và TS '' 58     

53.  Số xã có tổ hợp tác đang hoạt động xã 59     

54.  Tổng số tổ hợp tác đang hoạt động  tổ hợp 

tác 
60     

54.1. Số tổ hơp tác được UBND xã chứng thực '' 61     

55.   Số xã có làng nghề  xã 62     

  63     
 Ngày...... tháng...... năm 2016 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra………….. 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Biểu số: 14-THN/TĐTNN-XA 

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU TÌNH HÌNH CƠ BẢN 

VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG CỦA XÃ 

(Áp dụng cho cấp huyện và cấp tỉnh) 

Đơn vị tổng hợp: ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 
 

 Đơn 

vị tính 

Mã 

số 

Tổng 

số 

Chia ra (theo đơn vị 

hành chính) 

   

A B C 1 2 3 … 

1. Số nhân khẩu bình quân 1 xã  người 01     

2. Tỉ lệ xã có điện  % 02     

3.  Tỉ lệ thôn có điện '' 03     

3.1. Tỉ lệ thôn có điện lưới Quốc gia '' 04     

4. Tỉ lệ xã có đường giao thông từ trụ sở 

UBND huyện đến trụ sở UBND xã được 

nhựa/bê tông 

'' 05 

    

5. Tỉ lệ xã có đường xe ô tô từ trụ sở UBND 

huyện đến trụ sở UBND xã 
'' 06 

    

5.1.Trong đó: Tỉ lệ xã có đường ô tô đến 

quanh năm 
'' 07 

    

6. Tỉ lệ thôn có đường xe ô tô đi đến trụ sở 

UBND xã 
'' 08 

    

7. Tỉ lệ xã có trường mẫu giáo/mầm non '' 09     

8. Tỉ lệ xã có trường trung học cơ sở '' 10     

9. Tỉ lệ xã có trường trung học phổ thông '' 11     

10.  Tỉ lệ thôn có trường/lớp mẫu giáo '' 12     

11.  Tỉ lệ thôn có nhà trẻ/nhóm trẻ '' 13     

12. Tỉ lệ xã có trạm bưu điện '' 14     

13. Tỉ lệ xã có điểm bưu điện văn hoá xã '' 15     

14. Tỉ lệ xã có điểm kinh doanh dịch vụ 

internet tư nhân: 
 16 

    

15. Tỉ lệ xã có nhà văn hoá xã '' 17     

16.  Tỉ lệ thôn có nhà văn hoá thôn/nhà sinh 

hoạt cộng đồng 
'' 18 

    

17. Tỉ lệ xã có sân thể thao xã '' 19     

18. Tỉ lệ thôn có khu thể thao thôn '' 20     

19. Tỉ lệ xã có tủ sách pháp luật  '' 21     

20.  Tỉ lệ xã có thư viện '' 22     
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 Đơn 

vị tính 

Mã 

số 

Tổng 

số 

Chia ra (theo đơn vị 

hành chính) 

   

A B C 1 2 3 … 

21.  Tỉ lệ thôn có thư viện thôn '' 23     

22. Tỉ lệ xã có hệ thống loa truyền thanh xã '' 24     

23. Tỉ lệ thôn có hệ thống loa truyền thanh 

thôn kết nối với hệ thống loa truyền thanh xã 
'' 25 

    

24. Tỉ lệ thôn (ấp, bản) có hệ thống loa 

truyền thanh riêng của thôn và không kết nối 

với hệ thống loa truyền thanh xã 

'' 26 

    

25. Tỉ lệ xã có trạm y tế '' 27     

26. Tỉ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã % 28     

27.  Tỉ lệ thôn có cán bộ y tế/cô đỡ thôn bản '' 29     

28. Tỉ lệ xã có cơ sở khám chữa bệnh ngoài 

trạm y tế xã 
'' 30 

    

28.1. Tỉ lệ xã có cơ sở khám chữa bệnh tư 

nhân  
'' 31 

    

29. Tỉ lệ xã có cơ sở kinh doanh thuốc tây y '' 32     

30.  Tỉ lệ xã có công trình cấp nước sinh hoạt 

tập trung 
'' 33 

    

31. Tỉ lệ thôn có công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung  
'' 34 

    

32. Tỷ lệ xã có hệ thống thoát nước thải 

chung 
'' 35 

    

32.1. Tỉ lệ thôn có hệ thống thoát nước 

thải sinh hoạt chủ yếu bằng rãnh xây 
'' 36 

    

33. Tỉ lệ xã có rác thải sinh hoạt được tổ 

chức thu gom  
'' 37 

    

34.  Tỉ lệ thôn được tổ chức thu gom rác thải 

sinh hoạt 
'' 38 

    

35. Tỉ lệ xã có điểm thu gom chai lọ, bao bì 

thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) 
'' 39 

    

36. Tỉ lệ xã có cán bộ khuyến nông, lâm, ngư  '' 40     

37. Tỉ lệ xã có cán bộ thú y '' 41     

38. Tỉ lệ thôn có cộng tác viên khuyến nông, 

lâm, ngư 
'' 44 

    

39. Tỉ lệ thôn có cộng tác viên thú y '' 42     

40. Tỉ lệ xã có chợ đang hoạt động '' 43     

41. Tỉ lệ xã có chợ kiên cố, bán kiên cố '' 44     
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 Đơn 

vị tính 

Mã 

số 

Tổng 

số 

Chia ra (theo đơn vị 

hành chính) 

   

A B C 1 2 3 … 

42. Tỉ lệ xã có điểm/cửa hàng cung cấp 

giống, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, thu 

mua sản phẩm NLTS 

'' 45 

    

43.  Tỉ lệ xã có ngân hàng/chi nhánh ngân 

hàng 
'' 46 

    

43.1. Trong đó: Tỉ lệ xã có Chi nhánh NH 

Hợp tác xã 
'' 47 

    

44.  Tỉ lệ hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 

nhà năm 2015  
'' 48 

    

45. Tỷ lệ hộ được vay vốn ưu đãi theo các 

chương trình, dự án năm 2015 
 49 

    

46. Tỉ lệ xã có HTX đang hoạt động '' 50     

46.1. Tỉ lệ xã có HTX nông, lâm nghiệp và TS '' 51     

47.  Tỉ lệ xã có tổ hợp tác đang hoạt động '' 52     

47.1. Tỉ lệ xã có tổ hợp tác được UBND 

xã chứng thực 
 53 

    

48. Tỉ lệ xã có làng nghề  '' 54     

       
 
 Ngày...... tháng...... năm 2016 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra………….. 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 


