
Phụ lục I 

DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ  

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2020 /TT-BNNPTNT  ngày    tháng     năm 2020                     

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

I 01 - 05 LÂM NGHIỆP 

1  0101 Diện tích rừng trồng 

mới tập trung 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Tháng, 

năm 

2  0102 Diện tích rừng trồng 

được chăm sóc 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Tháng, 

năm 

3  0103 Diện tích rừng khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Tháng, 

năm 

4  0104 Số lượng cây lâm 

nghiệp trồng phân tán 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Năm 

5  0105 Số lượng cây giống lâm 

nghiệp 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Năm 

6  0201 Sản lượng gỗ và lâm sản 

ngoài gỗ  

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Tháng, 

năm 

7  0301 Diện tích rừng hiện có Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Năm  

8  0302 Diện tích rừng được bảo 

vệ 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

6 tháng, 

năm 

9  0303 Tình hình bảo vệ rừng Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Tháng, 

năm 

10  0401 Tỷ lệ che phủ rừng Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Năm 

11  0501 Thu tiền dịch vụ môi 

trường rừng 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Năm 

12  0502 Số tiền chi trả cho chủ 

rừng cung ứng dịch vụ 

môi trường rừng 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Năm 

13  0503 Diện tích rừng cung ứng 

dịch vụ môi trường rừng 

Theo quy định tại Thông tư 

số 12/2019/TT-BNNPTNT 

Năm 



 2 

TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

II 06 TRỒNG TRỌT 

14  0601 Diện tích một số loại 

cây trồng 

Cây hằng năm; diện tích 

gieo trồng, thu hoạch; loại 

cây trồng; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Tháng, 

vụ, năm 

Cây lâu năm; diện tích trồng 

mới, cho sản phẩm; loại cây 

trồng; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, huyện 

Quý, năm 

15  0602 Năng suất một số loại 

cây trồng 

Cây hằng năm; loại cây 

trồng; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Vụ, năm 

Cây lâu năm; loại cây trồng; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

huyện 

Năm 

16  0603 Sản lượng một số loại 

cây trồng 

Cây hằng năm; loại cây 

trồng; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Tháng, 

vụ, năm 

Cây lâu năm; loại cây trồng; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Quý, 

năm 

17  0604 Cơ cấu diện tích giống 

của một số cây trồng 

chủ lực 

Cây trồng chủ lực; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

18  0605 Tỷ lệ diện tích lúa được 

gieo trồng bằng giống xác 

nhận, giống nguyên 

chủng, giống lai, giống 

chất lượng cao 

Đơn vị hành chính cấp tỉnh 5 năm 

19  0606 Diện tích các loại cây 

trồng được chứng nhận 

thực hành nông nghiệp 

tốt (VietGAP) và tương 

đương 

Loại cây trồng; loại chứng 

nhận; đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

5 năm 

20  0607 Tỷ lệ tổn thất lương 

thực, thực phẩm chủ yếu 

sau thu hoạch 

Loại lương thực, thực 

phẩm; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

5 năm 

21  0608 Diện tích chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa 

Hình thức chuyển đổi; đơn 

vị hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

Năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

22  0609 Số lượng nguồn gen 

giống cây trồng được 

bảo tồn 

Tên nguồn gen; thời gian 

lưu giữ (kho lạnh): Trung 

hạn, dài hạn 

Năm 

III 07 BẢO VỆ THỰC VẬT 

23  0701 Diện tích cây trồng 

nhiễm sinh vật gây hại 

Loại cây trồng; loại sinh vật 

gây hại; mức độ nhiễm; đơn 

vị hành chính cấp tỉnh, cả 

nước.  

Tháng, 

năm 

24  0702 Số lượng cơ sở sản xuất, 

buôn bán phân bón 

Loại hình sản xuất; nhóm 

phân bón; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

Năm 

Loại hình buôn bán; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

Năm 

25  0703 

 

Số lượng cơ sở sản xuất, 

buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật 

Loại hình sản xuất; loại 

thuốc; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

Năm 

Loại hình buôn bán; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

26  0704 Số lượng, khối lượng 

vật thể thuộc diện kiểm 

dịch thực vật xuất khẩu, 

nhập khẩu được kiểm 

dịch 

Lĩnh vực kiểm dịch thực 

vật: Xuất khẩu, nhập khẩu; 

nhóm vật thể 

Năm 

27  0705 Lượng phân bón bình 

quân được sử dụng trên 

1 ha đất trồng trọt 

Nhóm phân bón: Vô cơ, 

hữu cơ, sinh học; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

28  0706 Lượng thuốc bảo vệ 

thực vật bình quân được 

sử dụng trên 1 ha đất 

trồng trọt 

Loại thuốc: hóa học, sinh 

học; đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

5 năm 

IV 08 CHĂN NUÔI 

29  0801 Số lượng gia súc, gia cầm 

và động vật khác trong 

chăn nuôi 

Loại vật nuôi; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Quý, 

năm 

30  0802 Sản lượng một số sản 

phẩm chăn nuôi 

Loại sản phẩm chăn nuôi; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Quý, 

năm 



 4 

TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

31  0803 Tỷ lệ sử dụng giống vật 

nuôi tiến bộ kỹ thuật 

trong tổng đàn vật nuôi 

Loại vật nuôi; loại hình 

chăn nuôi; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

5 năm 

32  0804 Tỷ lệ sử dụng thức ăn 

chăn nuôi công nghiệp  

Loại vật nuôi; loại hình 

chăn nuôi; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

5 năm 

33  0805 Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi áp 

dụng chuồng kín 

Loại vật nuôi; loại hình 

chăn nuôi; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

5 năm 

34  0806 Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi 

được chứng nhận thực 

hành chăn nuôi tốt 

(VietGAHP) và tương 

đương 

Loại vật nuôi; loại chứng 

nhận; loại hình chăn nuôi; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

35  0807 Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi 

được chứng nhận cơ sở 

chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh 

Loại vật nuôi; loại hình 

chăn nuôi; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

5 năm 

36  0808 Số lượng nguồn gen giống 

vật nuôi được bảo tồn 

Hình thức bảo tồn,  thời gian 

lưu giữ (trung hạn, dài hạn) 

Năm 

V 09 THÚ Y 

37  0901 Số lượng gia súc, gia 

cầm được tiêm phòng 

Loài gia súc, gia cầm; loại 

vắc xin; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

38  0902 Số lượng gia súc, gia 

cầm bị mắc bệnh, bị 

chết hoặc tiêu hủy do 

dịch bệnh 

Loài gia súc, gia cầm; loại 

dịch bệnh; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Tháng, 

năm 

39  0903 Diện tích nuôi trồng 

thủy sản bị thiệt hại do 

dịch bệnh 

Loại thủy sản nuôi chủ lực; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Năm 

40  0904 Số lượng cơ sở sản xuất 

thuốc thú y  

Thành phần kinh tế; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Năm 

41  0905 Số lượng cơ sở nhập 

khẩu, buôn bán thuốc 

thú y 

Loại sản phẩm (nhập khẩu); 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Năm 

Loại sản phẩm (buôn bán); 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

42  0906 Số lượng cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm 

Loại cơ sở giết mổ; cấp 

quản lý; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

VI 10 DIÊM NGHIỆP 

43  1001 Diện tích sản xuất muối Hình thức sản xuất muối; đơn 

vị hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

 Tháng, 

năm 

44  1002 Sản lượng muối sản xuất Hình thức sản xuất muối; đơn 

vị hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

Tháng, 

năm 

VII 11 THỦY SẢN 

45  1101 Diện tích nuôi trồng 

thủy sản  

Môi trường nuôi; loài thủy 

sản; đơn vị hành chính cấp 

tỉnh, cấp huyện 

Tháng, 

năm 

46  1102 Sản lượng thủy sản nuôi 

trồng 

Môi trường nuôi; loài thủy 

sản; đơn vị hành chính cấp 

tỉnh, cấp huyện 

Tháng, 

năm 

47  1103 Sản lượng giống thủy sản Loài thủy sản; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

Năm 

48  1104 Diện tích nuôi trồng thuỷ 

sản được chứng nhận 

thực hành nuôi trồng 

thuỷ sản tốt (VietGAP) 

và tương đương. 

Loại chứng nhận; loài thủy 

sản; đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

5 năm 

49  1105 Số lượng tàu cá có động 

cơ khai thác thủy sản 

Chiều dài tàu; nghề khai 

thác; đơn vị hành chính cấp 

tỉnh, cấp huyện 

Năm 

50  1106 Số lượng cơ sở dịch vụ 

hậu cần nghề cá 

Loại hình dịch vụ; quy mô, 

năng lực; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

5 năm 

51  1107 Sản lượng thủy sản khai 

thác 

Loại hình khai thác; loài 

thủy sản; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Tháng, 

năm 

52  1108 Số lượng các vụ khai 

thác thủy sản bất hợp 

pháp đã được xử lý 

Hành vi vi phạm; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Năm 

53  1109 Diện tích các khu vực 

bảo tồn biển 

Loại hình khu bảo tồn biển Năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

VIII 12 THỦY LỢI 

54  1201 Số lượng đập, hồ chứa 

thủy lợi 

Loại đập, hồ chứa; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

5 năm 

55  1202 Số lượng trạm bơm điện Loại trạm bơm; công dụng; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

5 năm 

56  1203 Số lượng cống đầu mối Loại cống; công dụng; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

5 năm 

57  1204 Chiều dài kênh, mương 

hiện có và tỷ lệ được 

kiên cố 

Loại kênh mương; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

5 năm 

58  1205 Chiều dài đường ống 

dẫn, chuyển nước hiện 

có 

Loại đường ống; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

5 năm 

59  1206 Chiều dài bờ bao thủy 

lợi hiện có 

Loại bờ bao; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

5 năm 

60  1207 Diện tích cây trồng bị ảnh 

hưởng bởi hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn 

 Loại cây trồng; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

61  1208 Diện tích cây trồng bị 

ảnh hưởng bởi ngập lụt, 

úng 

Loại cây trồng; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

62  1209 Diện tích cây trồng được 

tưới 

Nhóm cây (cây lâu năm, cây 

hằng năm); loại cây trồng; 

hình thức tưới; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

63  1210 Diện tích cây trồng được 

tiêu 

Nhóm cây (cây lâu năm, cây 

hằng năm); loại cây trồng; 

hình thức tiêu; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

IX 13 PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

64  1301 Tổng chiều dài các 

tuyến đê 

Loại đê; cấp đê; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

65  1302 Số công trình xây dựng 

kè phòng, chống sạt lở 

bờ sông, bờ biển 

Loại kè; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

Năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

66  1303 Số lượng vật tư chủ yếu 

dự trữ cho công tác 

phòng, chống lụt bão 

Loại vật tư; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

67  1304 Số trận thiên tai và mức 

độ thiệt hại  

Loại thiên tai; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

Tháng, 

năm 

68  1305 Tỷ lệ dân số được phổ 

biến kiến thức về phòng, 

chống thiên tai 

Loại hình phổ biến; nhóm 

tuổi, giới tính; đối tượng    

dễ bị tổn thương; thành thị 

/nông thôn; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

Năm 

69  1306 Số người chết, mất tích, 

bị thương do thiên tai 

trên một trăm nghìn dân 

Giới tính; nhóm tuổi; loại 

thiên tai; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

Năm 

X 14 CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN 

70  1401 Số lượng nhà máy/cơ sở 

chế biến nông, lâm, thủy 

sản 

Lĩnh vực; sản phẩm, nhóm 

sản phẩm; quy mô, công suất; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

71  1402 Sản lượng nông, lâm, 

thủy sản được chế biến 

Lĩnh vực; sản phẩm, nhóm 

sản phẩm; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

5 năm 

XI 15 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN 

72  1501 Số cơ sở sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm nông 

lâm thủy sản được thẩm 

định, đánh giá 

Loại hình thẩm định, đánh 

giá; mức xếp loại; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

6 tháng, 

năm 

73  1502 Số cơ sở sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm nông 

lâm thủy sản được cấp 

Giấy chứng nhận hệ 

thống đảm bảo chất 

lượng, an toàn thực 

phẩm còn hiệu lực  

Loại giấy chứng nhận; đơn 

vị hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện.  

Năm 

XII 16 KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,                

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

74  1601 Số lượng hợp tác xã 

nông nghiệp 

Lĩnh vực hoạt động; tình 

hình hoạt động; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

75  1602 Số lượng liên hiệp hợp 

tác xã nông nghiệp 

Lĩnh vực hoạt động; tình 

hình hoạt động; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

76  1603 Số lượng thành viên hợp 

tác xã nông nghiệp 

Lĩnh vực hoạt động; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

Năm 

77  1604 Doanh thu bình quân 

trong năm của một hợp 

tác xã nông nghiệp 

Lĩnh vực hoạt động; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

78  1605 Số lượng lao động 

thường xuyên của hợp 

tác xã nông nghiệp 

Lĩnh vực hoạt động; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

79  1606 Số lượng tổ hợp tác 

nông nghiệp 

Lĩnh vực hoạt động; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện. 

Năm 

80  1607 Số lượng thành viên tổ 

hợp tác nông nghiệp 

Lĩnh vực hoạt động; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

81  1608 Số lượng trang trại  Lĩnh vực hoạt động; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện 

Năm 

82  1609 Giá trị sản xuất bình 

quân trong năm của một 

trang trại nông nghiệp 

Lĩnh vực hoạt động; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

83  1610 Số lượng, công suất các 

loại máy móc, thiết bị 

chủ yếu trong nông 

nghiệp 

Loại máy móc thiết bị; đơn 

vị hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

84  1611 Tỷ lệ diện tích gieo 

trồng hoặc sản phẩm 

nông nghiệp được cơ 

giới hóa 

Khâu công việc; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

85  1612 Số lượng làng nghề, 

làng nghề truyền thống 

đã được công nhận 

Làng nghề, làng nghề 

truyền thống; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

86  1613 Số lượng lao động thường 

xuyên trong làng nghề, 

làng nghề truyền thống 

đã được công nhận 

Đơn vị hành chính cấp tỉnh 5 năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

87  1614 Thu nhập bình quân một 

lao động của một số 

hoạt động ngành nghề 

nông thôn trong làng 

nghề, làng nghề truyền 

thống đã được công 

nhận 

Nhóm ngành nghề nông thôn; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 

5 năm 

88  1615 Số lượng dự án, mô 

hình hỗ trợ phát triển 

sản xuất để giảm nghèo 

được thực hiện 

Dự án, mô hình hỗ trợ phát 

triển sản xuất; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

89  1616 Số lượng dự án, mô 

hình nhân rộng mô hình 

giảm nghèo được thực 

hiện 

Dự án, mô hình nhân rộng mô 

hình giảm nghèo; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

90  1617 Số lượng hộ được hỗ trợ 

phát triển sản xuất để 

giảm nghèo 

Dự án, mô hình giảm nghèo; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Năm 

91  1618 Số lượng hộ được bố trí, 

sắp xếp ổn định dân cư 

Đối tượng được bố trí; địa 

bàn bố trí; hình thức bố trí; 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Năm  

92  1619 Số lượng xã hoàn thành 

tiêu chí về nông thôn 

mới 

Loại tiêu chí; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

93  1620 Bình quân tiêu chí xã 

nông thôn mới đạt 

chuẩn /xã 

Đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Năm 

94  1621 Số lượng xã và tỷ lệ xã 

được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới 

Mức độ đạt chuẩn (đạt 

chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); 

đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Tháng, 

năm 

95  1622 Số lượng đơn vị cấp 

huyện và tỷ lệ đơn vị cấp 

huyện được công nhận 

đạt chuẩn /hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới 

Đơn vị hành chính cấp tỉnh Tháng, 

năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

96  1623 Số lượng thôn, bản, ấp 

được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới 

Đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Năm 

97  1624 Tổng vốn huy động thực 

hiện Chương trình xây 

dựng Nông thôn mới 

Nguồn vốn; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

98  1625 Số lượng sản phẩm 

OCOP được công nhận 3 

sao trở lên 

Hạng sao; đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

99  1626 Tỷ lệ hộ dân nông thôn 

sử dụng nước sạch đáp 

ứng quy chuẩn Việt 

Nam 

Đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Năm  

XIII 17 ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

100  1701 Ngân sách Nhà nước bố 

trí cho ngành nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

Lĩnh vực; nhiệm vụ chi   Năm 

101  1702 Giá trị thực hiện và giá 

trị giải ngân vốn đầu tư 

công do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý 

Lĩnh vực; dự án; nguồn vốn    Tháng, 

năm 

102  1703 Số lượng công trình 

hoàn thành, nghiệm thu, 

bàn giao đã được thanh 

quyết toán và giá trị tài 

sản cố định mới tăng 

thêm trong năm 

Lĩnh vực; tên công trình, địa 

điểm, chủ đầu tư, thời gian 

khởi công - hoàn thành; 

tổng vốn đầu tư, giá trị 

(được quyết toán, tài sản 

hình thành sau đầu tư) 

Năm 

XIV 18 GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

103  1801 Số cơ sở giáo dục, đào 

tạo thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý 

Loại hình đào tạo; ngành 

nghề đào tạo 

Năm 

104  1802 Số giáo viên, giảng viên 

trong các cơ sở giáo 

dục, đào tạo thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

Loại hình đào tạo; chức 

danh; danh hiệu; trình độ 

chuyên môn; dân tộc; giới 

tính 

Năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

105  1803 Số học sinh, sinh viên 

tuyển mới của các cơ sở 

giáo dục, đào tạo thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

Bậc đào tạo; loại hình đào 

tạo; giới tính; dân tộc; đối 

tượng 

Năm 

106  1804 Số học sinh, sinh viên 

đang theo học tại các cơ 

sở giáo dục, đào tạo 

thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

quản lý 

Bậc đào tạo; loại hình đào 

tạo; giới tính; dân tộc; năm 

học 

Năm 

107  1805 Số học sinh, sinh viên 

tốt nghiệp của các cơ sở 

giáo dục, đào tạo thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

Bậc đào tạo; loại hình đào 

tạo; giới tính; dân tộc; phân 

loại tốt nghiệp 

Năm 

XV 19 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

108  1901 Số tổ chức khoa học và 

công nghệ thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

Lĩnh vực khoa học và công 

nghệ; loại hình hoạt động; 

tổ chức nghiên cứu, tổ chức 

dịch vụ KHCN 

Năm 

109  1902 Số người làm việc trong 

lĩnh vực khoa học và 

công nghệ thuộc các cơ 

quan, đơn vị của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Giới tính; lĩnh vực hoạt 

động, đào tạo; trình độ 

chuyên môn, học hàm, học 

vị; chức danh nghiên cứu 

Năm 

110  1903 Số nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ đang triển 

khai, đã nghiệm thu do 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

Cấp nhiệm vụ; lĩnh vực 

khoa học và công nghệ; giai 

đoạn thực hiện 

Năm 

111  1904 Số sáng chế được cấp 

bằng bảo hộ do các tổ 

chức khoa học và công 

nghệ thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý 

Lĩnh vực khoa học và công 

nghệ; loại hình sáng chế; 

giới tính của người được 

cấp 

Năm 
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TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

112  1905 Số giải thưởng khoa học 

công và nghệ được trao 

tặng  

Loại giải thưởng; lĩnh vực khoa 

học và công nghệ; giới tính của 

người được giải thưởng 

Năm 

113  1906 Số tiến bộ kỹ thuật về 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn được 

công nhận 

Lĩnh vực khoa học và công 

nghệ; tổ chức công nhận 

Năm 

114  1907 Mua bán sản phẩm hình 

thành từ kết quả khoa 

học và công nghệ 

Lĩnh vực khoa học và công 

nghệ; doanh số mua, bán 

 

Năm 

XVI 20 KHUYẾN NÔNG 

115  2001 Kết quả thực hiện các 

dự án khuyến nông  

Lĩnh vực hoạt động; nội dung 

hoạt động; nguồn vốn địa 

phương, trung ương; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

116  2002 Kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khuyến nông thường 

xuyên  

Nội dung hoạt động; nguồn 

vốn địa phương, trung 

ương; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Năm 

XVII 21 HỢP TÁC QUỐC TẾ 

117  2101 Số dự án và số vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài 

được ký kết trong lĩnh 

vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Lĩnh vực; nhà đầu tư; đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Năm 

118  2102 Số dự án và số vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức 

(ODA), vốn vay ưu đãi 

được ký kết trong lĩnh 

vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn do Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý  

Lĩnh vực; nhà tài trợ; thời 

gian thực hiện; địa điểm 

thực hiện; chủ dự án; tổng 

số vốn được phê duyệt 

Năm 

119  2103 Số dự án và số vốn viện 

trợ phi chính phủ nước 

ngoài trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn do Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

Lĩnh vực; nhà tài trợ; thời 

gian thực hiện; địa điểm 

thực hiện; chủ khoản viện 

trợ PCPNN; tổng số vốn 

được phê duyệt 

Năm 



 13 

TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chính 
Kỳ    

công bố 

XVIII 22 CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG,  XUẤT NHẬP 

KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN 

120  2201 Chi phí sản xuất một số 

sản phẩm nông, lâm, 

thủy sản  

Loại nông lâm thủy sản; 

vùng kinh tế 

5 năm 

121  2202 Giá bình quân một số 

sản phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

Mặt hàng; loại giá; thị 

trường 

Tháng 

122  2203 Lượng và giá trị xuất 

khẩu một số mặt hàng 

nông lâm thủy sản 

Mặt hàng; thị trường xuất 

khẩu 

Tháng, 

năm 

123  2204 Lượng và giá trị nhập 

khẩu một số mặt hàng vật 

tư nông nghiệp, nông lâm 

thủy sản 

Mặt hàng; thị trường nhập 

khẩu 

Tháng, 

năm 

XIX 23 DOANH NGHIỆP NÔNG, LÂM, DIÊM NGHIỆP VÀ THỦY 

SẢN 

124  2301 Số lượng doanh nghiệp 

nông, lâm, diêm nghiệp 

và thủy sản 

Lĩnh vực; loại hình doanh 

nghiệp; qui mô (đất, lao  

động, vốn); đơn vị hành chính      

cấp tỉnh 

5 năm 

125  2302 Số lượng doanh nghiệp 

được công nhận là doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

Lĩnh vực; đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

Năm 
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