
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:                /2020/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của  Chính phủ 

quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống 

kê bộ, cơ quan ngang bộ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 

định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn.  

2. Chỉ tiêu, nội dung chỉ tiêu thống kê về lâm nghiệp thực hiện theo quy định  

tại Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thống kê ngành lâm nghiệp.  

Kỳ công bố của các chỉ tiêu thống kê về lâm nghiệp; cơ quan chịu trách nhiệm thu 

thập và tổng hợp số liệu chính thức đối với Chỉ tiêu thống kê Diện tích rừng trồng mới 

tập trung và Chỉ tiêu thống kê Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ thực hiện theo quy 

định tại Thông tư này. 

3. Chỉ tiêu, nội dung chỉ tiêu thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra thực hiện theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT- BKHĐT ngày 23 tháng 

11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra và 

quy định tại Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến công tác thống kê ngành nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn  

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là tập 

hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan Nhà nước; được sử dụng làm cơ sở cho 

việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đáp 

ứng nhu cầu trao đổi, hợp tác thông tin với các tổ chức, cá nhân. 

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm: 

a) Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy 

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch 

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về các chỉ tiêu thống kê được 

phân công; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

điều tra thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ để thu 

thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp 

và phát triển nông thôn; 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, 

bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trình Bộ 

trưởng xem xét ban hành; 

d) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của Vụ Tài chính 

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về các chỉ tiêu thống kê được 

phân công; 

b) Tham mưu, trình Bộ bố trí ngân sách để thu thập, tổng hợp thông tin thống 

kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giao 

cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện theo định mức được cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền ban hành và quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

3. Trách nhiệm của Trung tâm Tin học và Thống kê  

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về các chỉ tiêu thống kê được 

phân công; 
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b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện điều tra 

thống kê, khai thác dữ liệu hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ để thu thập, tổng 

hợp thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; 

c) Đầu mối tiếp nhận, kiểm tra thông tin thống kê; hướng dẫn, đôn đốc việc thu 

thập, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;  

d) Chủ trì xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc thu 

thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin thống kê ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn; 

e) Thực hiện phổ biến thông tin thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê. 

4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về các chỉ tiêu được phân công 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

b) Chỉ đạo, giao nhiêm vụ cho các Chi cục hoặc cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin thống kê về các 

chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực được giao quản lý; báo cáo cơ quan quản lý có liên 

quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;  

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện bố trí nguồn lực; phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan 

cung cấp thông tin để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công. 

5. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan khác 

a) Cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê về các chỉ tiêu thống kê được phân công; chỉ 

đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thu thập, tổng hợp, cung 

cấp thông tin thống kê về các chỉ tiêu thống kê được phân công thực hiện; 

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và quy định hiện hành có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho cơ 

quan, đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng        năm 2021. 

2. Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ 

báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hết hiệu lực kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 
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4. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổng cục Thống kê; 

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp 

và PTNT; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; 

- Công báo Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và 

PTNT;  

- Lưu: VT, KH. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

   Lê Quốc Doanh 
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