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PHƢƠNG ÁN  ĐIỀU TRA  
NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY LÚA  

(Ban hành theo Quyết định số 329 /QĐ-TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2008 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

 
I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA 

Xác định năng suất, sản lượng lúa thực thu theo từng vụ, cả năm, làm 

cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: tổng sản lượng lương thực, sản lượng lúa, 

sản lượng lương thực bình quân nhân khẩu của cả nước và từng địa phương; 

Cung cấp thông tin để đánh giá kết quả sản xuất lúa, cân đối tiêu dùng, 

xuất khẩu, dự trữ lương thực,... từng địa phương và cả nước.   

II. ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA 

1. Đơn vị điều tra: Là các hộ thực tế có gieo trồng lúa tại địa bàn vụ điều tra; 

2. Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra được tiến hành ở tất cả các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA 

- Diện tích lúa gieo cấy và diện tích thu hoạch từng vụ; 

- Năng suất, sản lượng lúa thực thu (theo hình thái sản phẩm khô, sạch). 

IV. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA 

Cuộc điều tra năng suất, sản lượng lúa tiến hành theo từng vụ sản xuất: 

đông xuân, hè thu, thu đông/vụ 3 và vụ mùa. Tổ chức điều tra khi lúa đã thu 

hoạch xong tại địa bàn điều tra. 

V. QUI TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

1. Dự báo năng suất 

Dự báo năng suất là khâu đầu tiên cung cấp thông tin cho lãnh đạo các 

cấp ở Trung ương và địa phương. Phòng Thống kê cấp huyện chủ động phối 

hợp với các ban, ngành của huyện và các xã để dự báo năng suất, sản lượng 

lúa của tất cả các xã và tổng hợp báo cáo lên cấp trên. Để năng suất dự báo 
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tiếp cận thực tế mùa màng và không sai lệch lớn so với kết quả điều tra, 

phòng Thống kê cấp huyện cần dựa trên những căn cứ sau đây: 

- Chủ động theo dõi sát diễn biến mùa màng, chú trọng tới các yếu tố 

trực tiếp tác động đến năng suất cây trồng như: Thời vụ gieo cấy, cơ cấu 

giống lúa, phân bón, tình hình sâu bệnh, chuột, khô hạn, úng,… 

- Tổ chức thăm đồng khi lúa chắc xanh ở tất cả các xã trong huyện: 

Việc thăm đồng dự báo năng suất, vừa kết hợp đến tận ruộng, xem xét tình 

hình phát triển thực tế, khả năng cho năng suất của cây trồng, tình hình khô 

hạn, úng, mất trắng, sâu bệnh, chuột... vừa tham khảo ý kiến đánh giá của một 

số nông dân có kinh nghiệm, cán bộ khuyến nông, lãnh đạo UBND xã và các 

ngành liên quan để đảm bảo tính khách quan khi dự báo năng suất, kiên quyết 

loại bỏ chi phối của các yếu tố chủ quan. 

- Đối chiếu với nguồn số liệu lịch sử các năm để xác định xu hướng 

biến động và khả năng mùa màng vụ hiện tại, có giải thích rõ những nguyên 

nhân đột biến về diện tích và năng suất. 

 - Cục Thống kê tiến hành xem xét số liệu ước tính của tất cả các huyện 

để đảm bảo phản ánh đúng thực tế mùa màng chung toàn tỉnh trước khi báo 

cáo Tổng cục. 

2. Điều tra thực tế 

Áp dụng phương pháp điều tra chọn mẫu 3 cấp để  tổ chức điều tra ở 

những huyện, thị, thành phố (gọi chung là huyện) có diện tích trồng lúa từ 

100 ha trở lên.  

Những huyện diện tích dưới 100 ha thì có thể kết hợp thu thập thông tin 

trong cuộc “Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm khác” hoặc sử dụng 

phương pháp chuyên gia và tham khảo kết quả điều tra ở các huyện khác để 

ước tính. 

2.1. Chọn mẫu: áp dụng mẫu 3 cấp 

2.1.1. Qui mô mẫu  

 Mẫu cấp I: Đơn vị mẫu cấp I là các xã, thị trấn (gọi chung là xã) thực 

tế có gieo trồng lúa (đối với những xã có diện tích gieo trồng lúa quá 

nhỏ so với mức bình quân 1 xã trong huyện thì có thể loại những xã đó 

ra khỏi danh sách chọn mẫu). 

Số lượng đơn vị mẫu cấp I cho từng huyện được qui định như sau: 

- Mỗi huyện chọn 7 xã đại diện: áp dụng cho những huyện có từ 20 xã  

gieo trồng lúa trở lên. 
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- Mỗi huyện chọn 5 xã đại diện: áp dụng cho những huyện có từ 10 đến 

dưới 20 xã gieo trồng lúa.  

- Những huyện có dưới 10 xã gieo trồng lúa, mỗi huyện chọn 1/3 số xã 

của huyện để điều tra.. 

Ngoài ra, các trường hợp sau mỗi huyện cũng chỉ chọn 3 xã đại diện: 

(1) Các huyện vùng cao; 

(2) Các huyện có diện tích gieo cấy lúa trong vụ từ 100 ha đến 

dưới 500 ha.  

 Mẫu cấp II: Đơn vị mẫu cấp II là thôn, ấp, bản (gọi chung là thôn). 

Mỗi xã chọn 2-3 thôn đại diện. Riêng những huyện vùng cao và huyện 

có diện tích gieo trồng lúa dưới 500 ha mỗi xã chọn 1-2 thôn đại diện. 

 Mẫu cấp III: Đơn vị mẫu cấp III là hộ thực tế có gieo cấy lúa. Số hộ 

cần điều tra ở mỗi xã đại diện được xác định căn cứ vào tổng số hộ 

mẫu và số xã đại diện toàn huyện: 

Số hộ cần chọn để 

điều tra trong 1 xã 

 

= 
Tổng số hộ mẫu của toàn huyện  

(1) 
Tổng số xã đại diện 

Số hộ mẫu qui định cho từng nhóm huyện như sau: 

 - Nhóm I: Những huyện có diện tích gieo trồng lúa từ 25.000 ha trở lên, 

mỗi huyện điều tra 300 hộ thực tế có cấy lúa. 

- Nhóm II: Những huyện có diện tích gieo trồng lúa từ 10.000 ha đến 

dưới 25.000 ha mỗi huyện điều tra 250 hộ thực tế có cấy lúa. 

 - Nhóm III: Những huyện có diện tích gieo trồng lúa từ 5.000 ha đến 

dưới 10.000 ha mỗi huyện điều tra 200 hộ thực tế có cấy lúa. 

 - Nhóm IV: Những huyện có diện tích gieo trồng lúa từ 500 ha đến 

dưới 5.000 ha mỗi huyện điều tra 150 hộ thực tế có cấy lúa. 

- Nhóm V: Những huyện có diện tích gieo trồng lúa từ 100 ha đến 

dưới 500 ha và những huyện vùng cao, mỗi huyện điều tra 60-80 hộ thực tế 

có cấy lúa. 

* Riêng đối với những huyện có diện tích gieo trồng lúa nương (rẫy): 

mỗi huyện chọn thêm từ 10-20 hộ có gieo trồng lúa nương (rẫy) để điều tra bổ 

sung. Khi tính toán và suy rộng năng suất cho huyện thì suy rộng riêng cho 

lúa ruộng và lúa nương (rẫy).      

2.1.2. Phương pháp chọn mẫu 
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a. Chọn xã đại diện (Mẫu cấp I) theo các bước:  

- Bước 1: Lập danh sách các xã có gieo trồng lúa trên địa bàn huyện theo 

đúng trình tự trong Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam năm gần 

nhất do Tổng cục Thống kê ban hành và đánh số thứ tự từ 1 đến hết. Căn cứ 

vào diện tích gieo cấy lúa của từng xã của vụ tiến hành chọn mẫu để tính diện 

tích cộng dồn như sau:  

STT 

(t) 
Tên xã 

Tổng DT lúa của 

từng xã 
Diện tích cộng  

1 X1 D1 D1 

2 X2 D2 D1+D2 

3 X3 D3 D1+D2+D3 

4 X4 D4 D1+D2+D3+D4 

5 X5 D5 D1+D2+D3+D4+D5 

...    

N Xn Dn D1+D2+D3+D4+D5+...+Dn 

- Bước 2: Tính khoảng cách chọn xã đại diện (K) để chọn xã đại diện 

cho huyện theo công thức sau: 

Khoảng cách 

diện tích chọn 

xã (k) 

= 
Tổng diện tích gieo trồng lúa của các xã 

(2) 
Tổng số xã đại diện 

- Bước 3: Chọn xã đầu tiên - Xã được chọn đầu tiên (giả sử xã thứ ''t'') 

là xã có diện tích gieo trồng lúa xấp xỉ gần nhất với diện tích gieo trồng bình 

quân 1 xã toàn huyện. Diện tích gieo trồng lúa bình quân một xã tính như sau: 

Diện tích gieo 

trồng lúa bình 

quân 1 xã 

 

= 
Tổng số diện tích gieo trồng lúa toàn huyện  

(3) 
Tổng số xã có gieo trồng lúa trong huyện 

- Bước 4: Các xã  đại diện tiếp theo được chọn là các có diện tích cộng 

dồn nằm ngay sát trên của: m+1k; m+2k; m+3k; ....; m-1k; m-2k; ... cho đến 

khi chọn đủ số xã đại diện cho huyện.  

Trong đó: m là diện tích cộng dồn tính đến xã thứ “t”; 

- Bước 5: Kiểm tra tính đại diện của mẫu cấp I: Cần kiểm tra tính 

đại diện của tập hợp các xã đại diện được chọn trước khi tổ chức điều tra 

thực tế. Nguyên tắc chung là các xã đại diện phải rải tương đối đều ở các 
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vùng kinh tế của huyện, cơ cấu diện tích, trình độ thâm canh, tập quán gieo 

trồng của các xã này phải tương đối phù hợp với tổng thể chung.  

b. Chọn thôn (Mẫu cấp II) 

 Sắp xếp các thôn có trồng lúa trong xã đại diện theo thứ tự diện tích 

gieo trồng lúa từ cao xuống thấp và đánh thứ tự từ 1 đến hết sau đó tính 

khoảng cách (d) chọn thôn đại diện theo công thức sau:  

Khoảng cách chọn 

thôn (d) 
= 

Tổng số thôn có trồng lúa của xã 
(4) 

Số thôn đại diện (3 hoặc 2 thôn) 

 Thôn được chọn đầu tiên chẳng hạn thôn thứ "t" được chọn ngẫu nhiên 

trong khoảng cách đầu của danh sách; các thôn đại diện thứ 2, thứ 3 được 

chọn theo công thức: t+1d, t+2d. 

Những xã chọn một thôn thì thôn đại diện được chọn là thôn có diện 

tích gieo trồng xấp xỉ diện tích gieo trồng bình quân 1 thôn của xã.   

 c). Chọn hộ mẫu (Mẫu cấp III) 

Lập danh sách các hộ thực tế có gieo trồng lúa của thôn đại diện theo 

thứ tự địa lý tự nhiên (từ đầu thôn đến cuối thôn hoặc theo hướng từ Bắc – 

Nam hoặc Đông - Tây) và đánh thứ tự từ 1 đến hết. Đối với những thôn địa 

bàn rộng hoặc đi lại khó khăn (chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và 

Đông Nam Bộ, miền núi) thì có thể chia thôn ra thành 2 hoặc 3 cụm và tiến 

hành lập danh sách trong phạm vi một cụm để chọn đủ số hộ đại diện cho cả 

thôn. Phương pháp chọn hộ đại diện tiến hành theo các bước như chọn xã đại 

diện. Tính khoảng cách để chọn hộ (h) như sau: 

Khoảng cách 

chọn hộ (h) 
= 

Tổng số hộ trong danh sách chọn hộ 
(5) 

Tổng số hộ mẫu của thôn 

 

Số hộ mẫu của 

mỗi thôn  
= 

Tổng số hộ đại diện của xã 
(6) 

Số thôn đại diện của xã 

Hộ đầu tiên được chọn là hộ nằm ở vị trí giữa trong danh sách hộ, các 

hộ thứ 2, thứ 3... được chọn máy móc theo khoảng cách hộ như chọn mẫu cấp 

II cho đến đủ số hộ cần chọn.   

2.2. Thu thập số liệu 

a. Phương pháp thu thập số liệu ban đầu là trực tiếp từ đơn vị điều tra. 

Ngay sau khi kết thúc thu hoạch, điều tra viên trực tiếp đến tận hộ đại diện 

khai thác số liệu. Trong quá trình khai thác số liệu có thể sử dụng nhiều hình 
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thức khác nhau như: trực tiếp cân đong hoặc phỏng vấn hộ về sản lượng thu 

hoạch trong vụ, kết hợp quan sát sản lượng thực thu của hộ. Tuỳ theo tập 

quán từng nơi, hộ gia đình có thể tính sản lượng theo đơn vị riêng (thúng, bao, 

dạ,...). Điều tra viên cần thống nhất với chủ hộ để tính đổi ra đơn vị qui định 

chung (kg) để ghi vào phiếu điều tra.  

b. Một số điểm cần chú ý khi thu thập số liệu ban đầu: 

- Đối tượng cung cấp thông tin: Điều tra viên đến tận hộ đại diện phỏng 

vấn chủ hộ hoặc người nắm được toàn bộ tình hình sản xuất của hộ, đồng thời 

tham khảo thêm ý kiến của các thành viên khác của hộ và các hộ lân cận; 

- Tại hộ điều tra, điều tra viên chỉ thu thập số liệu sản lượng thu hoạch 

và diện tích lúa, không thu thập số liệu về năng suất, và tuyệt đối không dùng 

năng suất ước tính từng trà lúa, giống lúa của xã, thôn để nhân với diện tích 

thay cho điều tra sản lượng thực thu. Đối với số liệu phân theo giống lúa, 

cùng một giống nhưng giữa các địa phương có tên gọi khác nhau, nên trong 

quá trình tập huấn cán bộ thống kê phải thống nhất sử dụng chung tên một 

loại giống hoặc lập 1 bảng mã giống chủ yếu cùng các tên địa phương khác 

nhau để dễ dàng cho điều tra viên khi ghi tên giống; 

- Diện tích gieo trồng lúa của hộ vụ hiện tại là toàn bộ diện tích mà hộ 

thực tế có gieo cấy trong phạm vi huyện không kể nguồn gốc, địa điểm. Diện 

tích thực gieo trồng lúa của hộ bao gồm diện tích gieo trồng trên đất nhận 

khoán, ruộng phần trăm của hộ, xâm canh, đấu thầu, làm rẽ, đất tận dụng, 

thùng đào, thùng đấu, cấy cưỡng, dược mạ, chân ruộng trà sớm, trà muộn....  

- Sản lượng của hộ đảm bảo khô, sạch lép: Sản lượng thực thu của hộ là 

toàn bộ sản lượng thu hoạch sau khi phơi khô, quạt sạch, bao gồm cả sản 

lượng tận dụng cho chăn nuôi, trả công cho người thu hoạch, bán ngay tại 

ruộng (qui khô). Đối với một số tỉnh, nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 

Long, theo tập quán, người nông dân có thể bán ngay lúa phơi bông tại ruộng 

trước khi ra hạt đổ bồ hoặc bán ngay sau khi ra hạt. Do vậy, hạt thóc có thể 

chưa đạt đến độ khô chuẩn theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, nên tổ chức phơi 

thí điểm để có hệ số qui khô cho vùng, cho loại giống chủ yếu.  

VI. TÍNH TOÁN SUY RỘNG NĂNG SUẤT, SẢN LƢỢNG CHO HUYỆN 

Kết quả điều tra được sử dụng để tính toán suy rộng năng suất, sản 

lượng cho huyện. Phương pháp tính toán suy rộng cho huyện như sau: 
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Năng suất thu hoạch 

của mẫu (tạ/ha) 
= 

Sản lượng thực thu của các hộ mẫu 

toàn huyện 
(7) 

Diện tích thu hoạch của các hộ mẫu 

toàn huyện 
 

Sản lượng lúa thực 

thu toàn huyện 
= 

Năng suất thu 

hoạch của mẫu 
x 

Diện tích thu 

hoạch toàn huyện 
(8) 

 

Năng suất gieo trồng 

chung toàn huyện 

(tạ/ha) 

= 
Sản lượng thực thu lúa toàn huyện 

(9) 
Diện tích lúa gieo trồng toàn huyện 

 

Diện tích gieo cấy toàn huyện lấy ở số liệu điều tra kết thúc gieo cấy 

của huyện. Diện tích thu hoạch lúa của huyện bằng diện tích gieo cấy trừ đi 

diện tích mất trắng của huyện. 

* Các huyện có thể tính năng suất cho những giống lúa chủ yếu để 

tham khảo, so sánh nhưng không dùng năng suất từng giống lúa để tính sản 

lượng lúa của toàn huyện.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phương án này có hiệu lực từ năm 2008 và thay thế các phương án, 

văn bản hướng dẫn điều tra cùng loại đã ban hành trước đây. Cục Thống kê 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tập huấn và triển khai cuộc 

điều tra năng suất, sản lượng cây lúa theo những qui định tại phương án 

này. Đơn vị mẫu cấp I do Cục Thống kê tỉnh trực tiếp chọn cho từng 

huyện. Đơn vị mẫu cấp II (thôn) do Phòng Thống kê huyện trực tiếp chọn 

cho từng xã và Cục Thống kê tỉnh duyệt. Thống kê huyện hướng dẫn cách 

lập danh sách hộ cho các xã đại diện và căn cứ vào đó, huyện trực tiếp 

chọn hộ đại diện cho các xã. Cục Thống kê chịu trách nhiệm quản lý chặt 

chẽ đơn vị mẫu các cấp.   

Các đơn vị đại diện được chọn cho từng vụ riêng biệt (Đông xuân, Hè 

thu, Thu đông/Vụ 3, Mùa). Các huyện nên cố định danh sách các mẫu đại 

diện theo từng vụ để tiến hành điều tra cho nhiều vụ tiếp theo. Trong 

trường hợp hộ mẫu không thể thu thập thông tin vì các lý do khác nhau thì 

cần thay đổi hộ đó theo nguyên tắc lấy hộ liền kề phía trên hoặc dưới hộ bị 

loại để thay thế.  

Cục Thống kê tổ chức phúc tra với những huyện và cơ sở có tăng giảm 

đột biến về năng suất, sản lượng lúa, hoặc có biểu hiện vi phạm phương 
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pháp điều tra. Kết quả phúc tra là căn cứ để đánh giá chất lượng số liệu 

điều tra.  

Kinh phí điều tra năng suất, sản lượng lúa từ nguồn ngân sách Nhà 

nước được cấp hàng năm của ngành Thống kê. Trên cơ sở phạm vi, qui mô 

mẫu điều tra và định mức chi tiêu cho từng khoản mục điều tra do Bộ Tài 

chính qui định, Tổng cục Thống kê phân bổ kinh phí điều tra cho các Cục 

Thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác từ đầu năm. 

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề nảy sinh, đề nghị các Cục 

Thống kê báo cáo với Tổng cục./. 
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  Phiếu số: 2A/NSSL-L 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH, SẢN LƢỢNG LÚA CỦA HỘ 

TỈNH........................................       

HUYỆN....................................      Vụ................................... Năm 200...... 

XÃ............................................         

THÔN (ấp, bản).......................      Họ và tên chủ hộ........................................................................... 

 Hộ số.............          Họ và tên người cung cấp tin........................................................ 

 

Số TT 

thửa 
 Cách đ ng 

Diện tích thực gieo cấy  

(m
2
)  

Diện tích thu hoạch  

(m
2
) 

Giống lúa 

Sản lƣợng      

thu hoạch  

(khô sạch, kg) 

A B 2 3 4 5 

I Lúa ruộng:     

1      

2      

3      

….      

 Cộng chung lúa ruộng   x x x x x   

II Lúa nương (rẫy):     

 

 

 

Điều tra viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

Ngày..... tháng..... năm  200..... 

Ngƣời cung cấp thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 


