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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

               Hà Nội, ngày 28 tháng 4  năm  2008 

  

 

PHƢƠNG ÁN  
ĐIỀU TRA THUỶ SẢN  

(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 

 Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin tình hình cơ bản và sản lượng 

thuỷ sản thu được từ nuôi trồng, khai thác của các loại hình kinh tế của ngành 

thuỷ sản. Trên cơ sở đó tính toán các chỉ tiêu thống kê chủ yếu của ngành 

thuỷ sản phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch, qui hoạch, hoạch định các chính 

sách phát triển sản xuất thuỷ sản của các cấp, các ngành. 

II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ ĐƠN VỊ  ĐIỀU TRA 

1. Đối tƣợng điều tra: Tình hình cơ bản của ngành thuỷ sản và sản 

lượng các loại thuỷ sản thu hoạch từ nuôi trồng và khai thác trong kỳ điều tra.  

      2. Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra được tiến hành đối với các loại hình 

kinh tế có sản xuất thuỷ sản (nuôi trồng, khai thác) ở tất cả các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

  3. Đơn vị điều tra  

 - Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) hoặc thôn, ấp, khu phố (gọi 

chung là thôn) có hoạt động nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.  

 - Doanh nghiệp, HTX, tổ chức, đoàn thể và các hộ thực tế có nuôi trồng 

và khai thác thuỷ sản trong kỳ điều tra (không kể hộ thuỷ sản chuyên làm thuê).  

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA 

- Số cơ sở nuôi trồng và diện tích nuôi trồng thuỷ sản chia theo các 

loại mặt nước, các loại thuỷ sản và phương thức nuôi trồng; số lồng, bè 

nuôi thuỷ sản;   

- Số cơ sở khai thác, số lượng và công suất tàu, thuyền khai thác hải sản 

có động cơ và thuyền, xuồng khai thác hải sản không có động cơ;  

- Sản lượng cá, tôm và thuỷ sản khác đã thu hoạch từ nuôi trồng và khai 

thác thuỷ sản trong kỳ điều tra; 

- Kết quả sản xuất giống cá, giống tôm và giống các loại thủy sản khác. 
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IV. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA, THỜI KỲ THU THẬP SỐ LIỆU  

1. Cuộc điều tra thuỷ sản tiến hành mỗi năm 1 hoặc 2 kỳ tùy theo nội 

dung và vị trí địa lý của từng huyện, thị xã, quận, thành phố trực thuộc tỉnh 

(gọi chung là huyện). Cụ thể như sau: 

      1.1. Đối với nuôi trồng thuỷ sản 

1.1.1. Mỗi năm điều tra 2 kỳ vào thời điểm 01/5 và 01/11: Áp dụng cho 

điều tra sản lượng thuỷ sản ở các huyện của vùng đồng bằng sông Cửu Long 

và các huyện ven biển của các tỉnh khác; 

1.1.2. Mỗi năm điều tra 1 kỳ vào thời điểm 01/11: Áp dụng cho điều tra 

sản lượng thuỷ sản ở các huyện còn lại và sản xuất giống thuỷ sản. 

1.2. Đối với khai thác thuỷ sản  

1.2.1. Mỗi năm điều tra 2 kỳ vào thời điểm 01/5 và 01/11: Áp dụng cho 

điều tra sản lượng thuỷ sản ở các huyện khai thác hải sản (biển)/huyện ven biển; 

1.2.2. Mỗi năm điều tra 1 kỳ vào thời điểm 01/11: Áp dụng cho điều tra 

sản lượng thuỷ sản khai thác nội địa.  

2. Thời kỳ thu thập số liệu  

2.1. Những nội dung, huyện điều tra 1 kỳ/1 năm (thời điểm 01/11): 

Các chỉ tiêu thời kỳ là số phát sinh trong 12 tháng qua (từ 01/11 năm trước 

đến 31/10 năm báo cáo); 

2.2. Những nội dung, huyện điều tra 2 kỳ/1năm: Các chỉ tiêu thời kỳ là 

số phát sinh trong 6 tháng trước thời điểm điều tra (từ 01/11 năm trước đến 

30/4 năm báo cáo đối với kỳ điều tra vào thời điểm 01/5 và từ 01/5 đến 31/10 

đối với kỳ điều tra vào thời điểm 01/11).  

V. PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

Áp dụng hai hình thức điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu: 

A. ĐIỀU TRA TOÀN BỘ  

 1. Thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hoạt động sản xuất thuỷ sản: 

 1.1. Điều tra toàn bộ các thôn có nuôi trồng thuỷ sản ở các huyện vùng 

đồng bằng sông Cửu Long và các huyện ven biển của các tỉnh khác; điều tra 

toàn bộ các xã ở các huyện còn lại để thu thập các thông tin về tình hình cơ 

bản nuôi trồng thuỷ sản của hộ trên địa bàn thôn/xã (Phiếu số 01A/ĐT - XT); 

 1.2. Điều tra toàn bộ các xã có khai thác hải sản để thu thập các thông tin 

về tình hình cơ bản khai thác hải sản của hộ địa bàn xã (Phiếu số 01B/ĐT - X).  

 2. Điều tra toàn bộ các doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã), tổ chức, đoàn 

thể nuôi trồng thuỷ sản (Phiếu số 02A/ĐTDN-NT) và khai thác hải sản (Phiếu 

số 02B/ĐTDN-KT).  
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B. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU 

-  Điều tra mẫu các hộ nuôi trồng thuỷ sản để thu thập thông tin về sản 

lượng nuôi trồng thuỷ sản tại các huyện có nuôi trồng thuỷ sản. Sử dụng các 

phiếu: Phiếu số 03A/ĐTH-NT (cho các hộ mẫu về nuôi trồng thuỷ sản không 

sử dụng lồng, bè); và Phiếu số 03B/ĐTH-LB (cho các hộ mẫu nuôi thuỷ sản 

lồng, bè); 

- Điều tra mẫu các hộ khai thác hải sản để thu thập thông tin về sản 

lượng hải sản khai thác tại các huyện có khai thác hải sản (Phiếu số 

03D/ĐTH-KTB); 

 - Điều tra mẫu các hộ khai thác thuỷ sản nội địa để thu thập thông tin 

về sản lượng thuỷ sản khai thác nội địa, đại diện cho các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (Phiếu số 03E/ĐTH-KTĐ);  

 - Điều tra mẫu các hộ sản xuất giống thuỷ sản để thu thập thông tin 

về kết quả sản xuất giống thuỷ sản, đại diện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (Phiếu số 03C/ĐTH-G). 

  B1. Chọn hộ mẫu điều tra sản lƣợng thuỷ sản nuôi trồng: việc chọn 

mẫu được qui định riêng cho hình thức nuôi thuỷ sản không sử dụng lồng, bè 

và hình thức nuôi thuỷ sản lồng, bè.  

1- Nuôi trồng thuỷ sản không sử dụng lồng, bè 

 1.1. Qui mô mẫu 

 - Mẫu cấp I: Đơn vị mẫu cấp I là xã, mỗi huyện điều tra 2 - 5 xã có  

nuôi trồng thuỷ sản. Những huyện nuôi trồng một vài loại thuỷ sản, nuôi tập 

trung ở một số ít xã và có năng suất tương đối đồng đều thì điều tra 2-3 xã, 

những huyện nuôi trồng nhiều loại thuỷ sản, nhiều mô hình và phương thức 

nuôi thì có thể mở rộng thêm từ 1-3 xã để đảm bảo đại diện cho tình hình 

nuôi trồng thuỷ sản thực tế của huyện. 

 - Mẫu cấp II: Đơn vị mẫu cấp II là thôn, mỗi xã đại diện điều tra 1 - 3 

thôn có hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. 

 - Mẫu cấp III: Đơn vị mẫu cấp III là hộ có nuôi trồng thủy sản (không 

sử dụng lồng bè) trong kỳ điều tra.   

 Tổng cục Thống kê qui định số hộ mẫu (cỡ mẫu) cho từng nhóm huyện 

theo qui mô diện tích nuôi trồng thuỷ sản cho thu hoạch sản phẩm trong kỳ 

điều tra như sau: 

    + Các huyện có diện tích nuôi trồng thuỷ sản từ 5000 ha trở lên, mỗi 

huyện điều tra 300 hộ;  

    + Các huyện có diện tích nuôi trồng thuỷ sản từ 1000 - dưới 5000 ha, 

mỗi huyện điều tra 250 hộ;  
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            + Các huyện có diện tích nuôi trồng thuỷ sản từ 500 ha đến dưới 1000 

ha mỗi huyện điều tra 150 hộ; 

   + Các huyện có diện tích nuôi trồng thuỷ sản từ 200 ha đến dưới 500 

ha mỗi huyện điều tra 100 hộ; 

   + Các huyện có diện tích nuôi trồng thuỷ sản dưới 200 ha mỗi huyện 

điều tra 50 hộ. 

Số hộ mẫu để điều tra của một xã đại diện, một thôn đại diện được tính 

như sau : 

 Số hộ mẫu 

1 xã/thôn 
= 

Tổng số hộ đại diện của huyện/xã 
(1) 

 Số xã/thôn đại diện 

 1.2. Phương pháp chọn mẫu cho từng cấp 

 - Chọn mẫu cấp I (chọn xã đại diện) 

 Lập danh sách các xã có nuôi trồng thuỷ sản trong huyện theo thứ tự 

qui mô diện tích nuôi trồng thuỷ sản từ lớn đến nhỏ. Việc chọn mẫu tiến 

hành theo các bước sau:  

 Bước 1: Tính khoảng cách chọn xã đại diện (k): 

Khoảng cách chọn 

xã đại diện (k) 
= 

Tổng số xã có nuôi trồng thuỷ sản trong huyện 

Số xã mẫu (2 – 5 xã) 

  Bước 2: Chọn xã đại diện: Xã đại diện đầu tiên được chọn ngẫu nhiên 

nằm trong khoảng cách đầu của danh sách; các xã đại diện tiếp theo được 

chọn bằng cách cộng thêm khoảng cách 1k, 2k,... 

 Bước 3: Kiểm tra tính đại diện: Tính các chỉ tiêu cơ cấu diện tích các 

loại mặt nước (nước ngọt, nước lợ, nước mặn); các loại thuỷ sản (cá, tôm, 

thuỷ sản khác); các loại hình thức nuôi (diện tích nuôi thông thường, nuôi ao-

hầm, nuôi đăng quầng, nuôi tôm trên cát, tôm sú xen rừng, 1 vụ tôm/cá - 1 vụ 

lúa,…) và phương thức nuôi (thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến, 

quảng canh) để kiểm tra xem các xã được chọn đã đại diện cho cơ cấu diện 

tích các loại của huyện. Nếu chưa đảm bảo tính đại diện, thay đổi xã đại diện 

đầu tiên để chọn ra các xã đại diện khác cho đến khi đảm bảo tính đại diện. 

 - Chọn mẫu cấp II (chọn thôn đại diện) 

 Lập danh sách các thôn có nuôi trồng thuỷ sản trong xã đại diện theo 

thứ tự qui mô diện tích nuôi trồng thuỷ sản của thôn từ lớn đến nhỏ. Phương 

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

 - Chọn mẫu cấp III (chọn hộ mẫu)  

Việc chọn mẫu cấp III được vận dụng một trong hai phương pháp sau: 

+ Đối với các huyện nuôi trồng thuần túy một vài loại thuỷ sản năng 

suất nuôi tương đối đồng đều sử dụng tiêu thức diện tích nuôi trồng thuỷ 
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sản để chọn hộ mẫu. Theo đó, tại thôn đại diện tiến hành lập danh sách các 

hộ có nuôi trồng thuỷ sản ở từng thôn 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 theo số tự nhiên (1…n). Đối với những thôn có nhiều hộ nuôi 

trồng thuỷ sản và địa bàn rộng 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.  

+ Đối với các huyện nuôi trồng nhiều loại thuỷ sản và phương thức 

nuôi đa dạng, phức tạp thì lập dàn chọn mẫu cho một số mô hình nuôi phổ 

biến. Theo đó, thôn đại diện lập các loại danh sách: hộ nuôi cá ao hầm, hộ 

nuôi cá đăng quầng, hộ nuôi tôm trên cát, hộ nuôi tôm sú xen rừng, hộ nuôi 1 

vụ tôm sú/cá - 1 vụ lúa,.v.v... 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 

theo số tự nhiên (1…n). Đối với những thôn có nhiều hộ nuôi trồng thuỷ sản 

và địa bàn rộng 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. 

Căn cứ vào số hộ đại diện của thôn, phân bổ số hộ điều tra cho mỗi loại theo 

cơ cấu diện tích từng mô hình so với tổng diện tích. Tiến hành chọn hộ điều 

tra mỗi loại theo các bước như chọn xã đại diện. 

  2. Nuôi thuỷ sản lồng, bè 

2.1. Qui mô mẫu: mỗi huyện điều tra 10% số hộ có nuôi thuỷ sản lồng, 

bè nhưng tối đa không quá 100 hộ/1huyện.   

 2.2. Phương pháp chọn mẫu 

 Tuỳ theo mức độ đa dạng loại thuỷ sản nuôi, độ đồng đều về năng suất 

và số lượng xã có nuôi thuỷ sản lồng, bè, mỗi huyện chọn 2-5 xã đại diện. 

Các bước chọn xã điều tra thực hiện tương tự như đối với chọn xã đại diện về 

nuôi trồng thuỷ sản không sử dụng lồng, bè (đã nêu trong Mục 1.2). 

Chọn hộ điều tra: Xã đại diện tiến hành lập các danh sách: hộ nuôi cá 

lồng bè, hộ nuôi tôm lồng bè, hộ nuôi cua lồng bè,.... Căn cứ vào số hộ mẫu 

của huyện theo qui mô mẫu qui định trên, phân bổ số hộ điều tra cho mỗi loại 

theo tỷ lệ số hộ mỗi loại so với tổng số hộ nuôi lồng, bè. Tiến hành chọn hộ 

điều tra mỗi loại theo các bước như chọn hộ mẫu đối với nuôi trồng thuỷ sản 

không sử dụng lồng, bè (đã nêu trong Mục 1.2).  

B2. Chọn hộ mẫu điều tra sản xuất giống thuỷ sản (một năm 1 lần) 

1. Qui mô mẫu 

 Mỗi tỉnh chọn 10% số hộ sản xuất giống thuỷ sản để điều tra, nhưng 

tối đa không quá 100 hộ/tỉnh.  
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2. Phương pháp chọn mẫu 

- Mỗi tỉnh chọn 3 huyện có sản xuất giống thuỷ sản, đại diện cho tỉnh 

để điều tra. Chọn huyện theo phương pháp chuyên gia, đảm bảo các huyện 

được chọn đại diện cho các loại giống thuỷ sản sản xuất của tỉnh. 

- Mỗi huyện đại diện chọn 3 xã đại diện để chọn hộ điều tra kết quả sản 

xuất giống thuỷ sản trong năm.  

- Chọn hộ điều tra: Xã đại diện tiến hành lập các danh sách: hộ nuôi 

cá giống, hộ nuôi tôm giống, hộ nuôi cua giống,...Căn cứ vào số hộ đại diện 

của xã, phân bổ số hộ điều tra cho mỗi loại theo cơ cấu % số hộ mỗi loại so 

với tổng số hộ sản xuất giống thuỷ sản. Tiến hành chọn hộ điều tra mỗi loại 

tương tự như chọn hộ mẫu đối với nuôi trồng thuỷ sản không sử dụng lồng, bè.  

B3. Chọn hộ mẫu điều tra sản lƣợng thuỷ sản khai thác  

 1. Khai thác hải sản (biển) - điều tra 2 kỳ/năm 

 1.1. Qui mô mẫu  

1.1.1. Mỗi huyện điều tra 5% số chủ tàu, thuyền khai thác hải sản bằng 

tàu, thuyền có động cơ nhưng tối đa không quá 100 chủ tàu/1 huyện.  

1.1.2. Mỗi huyện điều tra 2% số hộ khai thác thủy sản bằng các 

phương tiện thủ công nhưng tối đa không quá 100 hộ/1 huyện. 

 1.2. Chọn mẫu cho từng cấp  

 1.2.1. Đối với khai thác hải sản bằng tàu, thuyền có động cơ:    

         - Chọn mẫu cấp I (chọn xã đại diện)  

Lập danh sách các xã có khai thác hải sản trong huyện theo thứ tự từ 

lớn đến nhỏ của số lượng tàu, thuyền có động cơ khai thác hải sản để chọn ra 

2 – 4 xã đại diện (số lượng xã đại diện phụ thuộc vào số xã có khai thác hải 

sản và tính đa dạng về nghề khai thác). Tiến hành chọn xã theo các bước 

tương tự như chọn xã đại diện của điều tra sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, 

trong bước kiểm tra tính đại diện cần tính cơ cấu các xã đại diện về số tàu 

khai thác xa bờ, khai thác gần bờ, nghề khai thác chính, nhóm công suất. 

- Chọn mẫu cấp II (chọn chủ tàu, thuyền) 

+ Tính số chủ tàu, thuyền cần điều tra cho xã đại diện dựa trên qui mô 

mẫu của huyện đã qui định ở trên và số xã đại diện của huyện. 

           + Đối với khai thác xa bờ, khai thác gần bờ bằng tàu, thuyền có động 

cơ: chọn  chủ tàu, thuyền mẫu theo 6 nhóm nghề chủ yếu như sau: 

 Nghề lưới kéo: bao gồm những nghề chính như cào đôi, cào 

đơn (một số tỉnh phía Bắc còn gọi là nghề giã); 
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 Nghề lưới vây: bao gồm những nghề chính như vây cá cơm, 

vây cá lớn, vây ánh sáng, lưới rùng; 

 Nghề lưới rê: bao gồm những nghề chính như lưới rê thu, lưới 

hường, lưới thung, lưới quàng, lưới ghẹ, lưới tôm, lưới kiến, 

lưới sĩ; 

 Nghề mành vó: Mành là một dạng của lưới vây nhưng dùng 

cho tàu công suất nhỏ. Vó là dạng vó kéo 4 góc nhưng kích 

thước lớn;  

 Nghề câu gồm: câu kiều, mập, thu, lạc, mực; 

 Nghề khác: là nghề sử dụng những ngư cụ cố định (bẩy, đăng, 

đáy, bóng mực) và ngư cụ khác chưa phân vào các loại trên. 

Tại các xã đại diện, lập danh sách các chủ tàu, thuyền khai thác xa bờ/ 

gần bờ theo từng loại nghề nêu trên, căn cứ vào số mẫu của xã đã tính ở trên 

để phân bổ cho phù hợp với tỷ lệ từng nghề khai thác trong xã. Tiến hành 

chọn chủ tàu, thuyền mẫu cho mỗi loại nghề theo các bước như chọn hộ đại 

diện ở nhóm nuôi trồng thuỷ sản không sử dụng lồng, bè.  

 1.2.2. Đối với khai thác hải sản bằng thuyền, xuồng, bè mảng không có 

động cơ: 

- Mẫu cấp I (xã đại diện): trường hợp những xã được chọn để điều tra 

về khai thác bằng tàu, thuyền có động cơ có hoạt động khai thác bằng các 

phương tiện thủ công khá phổ biến thì chọn ngay những xã đó để điều tra. 

Ngược lại, tiến hành chọn 2 - 3 xã khác để điều tra. 

- Mẫu cấp II (hộ đại diện): tính số mẫu điều tra của từng xã và tiến 

hành chọn ngẫu nhiên hoặc chọn mẫu chùm số hộ có khai thác hải sản bằng 

phương tiện thủ công để điều tra. 

 2. Khai thác thuỷ sản nội địa (điều tra 1 kỳ/năm) 

 2.1. Qui mô mẫu điều tra qui định cho các nhóm tỉnh như sau: 

- Các tỉnh có qui mô và sản lượng khai thác nội địa lớn bao gồm: An 

Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, mỗi tỉnh điều tra 300 hộ. 

- Các tỉnh vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Bình Phước, mỗi 

tỉnh điều tra 100 hộ. 

- Các tỉnh còn lại: mỗi tỉnh điều tra 200 hộ.  

2.2. Chọn mẫu từng cấp:  

- Chọn huyện đại diện: mỗi tỉnh chọn 3 huyện đại diện. Dùng phương 

pháp chuyên gia để chọn 3 huyện có mức độ khai thác thuỷ sản nội địa khác 

nhau (nhiều, trung bình, ít). Các huyện được chọn phải đại diện cho những 

phương thức, nghề khai thác phổ biến trong tỉnh và những vùng khai thác 
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chính (sông, suối, kênh, rạch; vùng khai thác ở những mặt nước lớn (hồ, đầm) 

và vùng khai thác khác (ruộng, ...). Số mẫu điều tra phân bổ đều cho 3 huyện.  

- Chọn xã đại diện: Mỗi huyện đại diện chọn 3 xã để điều tra. Lập danh 

sách các xã trong huyện theo đúng trình tự trong Bảng danh mục các đơn vị 

hành chính Việt Nam năm gần nhất do Tổng cục Thống kê phát hành và đánh 

số thứ tự từ 1 đến hết. Chọn ngẫu nhiên xã đầu tiên, 2 xã tiếp theo được chọn 

căn cứ vào khoảng cách chọn xã.  

- Chọn thôn đại diện: chọn một thôn có mức độ khai thác trung bình 

trong xã để điều tra (dùng phương pháp chuyên gia). 

- Chọn hộ mẫu: lập danh sách các hộ hiện có của thôn đại diện (bao 

gồm cả hộ có khai thác thuỷ sản nội địa và hộ không khai thác thuỷ sản nội 

địa), theo thứ tự địa lý tự nhiên trong thôn và chọn mẫu chùm đủ n hộ đại 

diện của thôn để điều tra. Những thôn lớn có thể chia ra 2-3 cụm và tiến hành 

lập danh sách và chọn mẫu chùm đủ n hộ đại diện trong 1 cụm.   

Ghi chú: Mẫu điều tra thuỷ sản được ổn định cho từng kỳ trong một số năm, chỉ 

thay thế những hộ mẫu có biến động trong kỳ điều tra sau không còn sản xuất 

thuỷ sản sẽ thay bằng hộ cận trên hoặc cận dưới trong bảng danh sách thôn mẫu. 

Dàn mẫu đại diện của địa phương chỉ thay đổi khi quá trình chuyển dịch cơ cấu 

sản xuất trong ngành thuỷ sản của địa phương có nhiều thay đổi không còn phù 

hợp với cơ cấu chung của địa phương.   

 

C. THU THẬP SỐ LIỆU 

         Điều tra viên trực tiếp đến các đơn vị điều tra là xã, hộ, HTX, tổ chức, 

đoàn thể để thu thập các thông tin và ghi vào phiếu điều tra; đối với doanh 

nghiệp có thể vận dụng các phương pháp thu thập số liệu (đến trực tiếp, gửi 

phiếu điều tra theo đường bưu điện,...) sao cho thuận lợi nhất. Khi thu thập số 

liệu, tuỳ theo từng loại phiếu điều tra, điều tra viên cần so sánh đối chiếu với 

các tài liệu sẵn có như: kết quả Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và 

Thuỷ sản lần gần nhất; kết quả điều tra thuỷ sản những năm trước; tài liệu của 

các Ban, ngành có liên quan ở huyện; sổ đỏ giao diện tích nuôi trồng thuỷ sản 

của hộ; sổ ghi chép kết quả hạch toán, phân phối của từng chuyến đi biển; 

.v.v...  Riêng đối với nội dung về tình hình cơ bản của sản xuất thuỷ sản tại 

cấp xã, cần tham khảo, khai thác thêm thông tin từ các trưởng thôn trong xã. 

VI. TỔNG HỢP VÀ SUY RỘNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA   

Sau khi kết thúc khâu điều tra thu thập số liệu, các loại phiếu điều tra 

được tập trung về Phòng Thống kê huyện/Cục Thống kê để tổng hợp và suy 

rộng kết quả điều tra của toàn huyện/tỉnh. 
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1. Tổng hợp kết quả điều tra của các đơn vị điều tra toàn bộ   

2. Tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu bình quân của mẫu và suy rộng 

sản lƣợng thuỷ sản của huyện/tỉnh cho từng loại hình sản xuất thuỷ sản 

theo trình tự sau: 

 a. Suy rộng sản lượng thủy sản không sử dụng lồng, bè cho cấp 

huyện: 

- Tính các chỉ tiêu bình quân của mẫu điều tra theo công thức: 

                 




ij

ij

ij
d

x
x

                      (i = 1,…,n; j = 1,…,m)    

    

  

Trong đó:  

         - :ijx   Năng suất loại thuỷ sản i bình quân 1 ha, phương thức nuôi j. 

Riêng đối với cá tra, basa và tôm sú tính riêng cho các hình thức nuôi. 

         - xij: : Sản lượng loại thuỷ sản i, phương thức nuôi j của mẫu điều tra. 

              - djj :  Diện tích nuôi loại thuỷ sản i, phương thức nuôi j của mẫu 

điều tra. 

 - Suy rộng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng cho huyện: 

ijijNT DxS .  

 

 Trong đó:  

       - SNT: Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng suy rộng cho huyện. Riêng 

đối với cá tra, basa và tôm sú suy rộng riêng cho các hình thức nuôi. 

                  - :ijx  Năng suất loại thuỷ sản i bình quân 1 ha, phương thức nuôi j. 

                 - Dij : DT nuôi trồng loại thuỷ sản i, phương thức nuôi j của huyện 

(tổng hợp từ điều tra thôn/xã). 

 b. Suy rộng sản lƣợng thuỷ sản nuôi lồng, bè cho huyện: 

- Tính các chỉ tiêu bình quân của mẫu điều tra theo công thức: 





i

i

i
v

y
y          (i = 1,…,n) 

          

 

  

  Trong đó: 

                             - iy : Sản lượng loại thuỷ sản i bình quân 1 m
3
 . 

                             - yi: Sản lượng loại thuỷ sản i của mẫu điều tra. 

                             - vi : Thể tích lồng, bè nuôi loại thuỷ sản i của mẫu điều tra. 
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 - Suy rộng sản lượng thuỷ sản nuôi lồng, bè cho huyện: 

ii
VyY .       (i = 1,…,n) 

          

  

 Trong đó: 

                     - Y: Sản lượng thuỷ sản nuôi lồng, bè suy rộng cho huyện. 

                     - iy : Sản lượng loại thuỷ sản i bình quân 1 m
3
 . 

                     - Vi: Thể tích lồng, bè nuôi loại thuỷ sản i của toàn huyện (tổng 

hợp từ điều tra thôn/xã). 

 c. Suy rộng số lượng con giống và tiền bán giống thuỷ sản cho tỉnh: 

   - Tính các chỉ tiêu bình quân của mẫu điều tra theo công thức: 

   




i

i

i
h

d
D   (i = 1,…,n)    

      

 

 Trong đó: 

             + iD : Số lượng con giống/số tiền bán giống thuỷ sản i bình quân 1 hộ 

mẫu. 

             + id : Số lượng giống/số tiền bán giống thuỷ sản i của mẫu điều tra. 

             + hi: Số hộ mẫu điều tra nuôi giống thuỷ sản i của toàn tỉnh. 

     - Suy rộng số lượng con giống/số tiền bán giống thuỷ sản cho tỉnh: 

iii HDD   

      Trong đó: 

            + Di :  Tổng số lượng con giống/Tổng số tiền bán giống thuỷ sản i suy 

rộng cho tỉnh. 

            + iD :  Số lượng con giống/số tiền bán giống thuỷ sản i bình quân 1 hộ 

mẫu. 

             + Hi: Tổng số hộ nuôi giống thuỷ sản i toàn tỉnh. 

 d. Suy rộng sản lượng hải sản khai thác cho huyện 

 d1. Suy rộng sản lượng hải sản khai thác bằng tàu, thuyền có động 

cơ theo nghề và theo nhóm công suất: 

 - Tính các chỉ tiêu bình quân của mẫu điều tra theo công thức: 
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tj

z
z

ij
ij        (i = 1,…,n; j = 1,…,m) 

 

  Trong đó:- ijz  : Sản lượng loại hải sản i đánh bắt bình quân một tàu, thuyền 

có động cơ, loại nghề j. 

                  - zij: Sản lượng đánh bắt loại hải sản i loại nghề j của mẫu điều tra. 

                  - tj: Số tầu, thuyền có động cơ loại nghề j của mẫu điều tra. 

 - Suy rộng sản lượng hải sản đánh bắt bằng tàu, thuyền có động cơ: 

 

(i = 1,…,n; j = 1,…,m) 

 
    Trong đó:  - Z: Sản lượng hải sản đánh bắt suy rộng cho huyện. 

                      - ijz  : Sản lượng loại hải sản i đánh bắt bình quân một tàu, 

thuyền có động cơ, loại nghề j. 

                      - Tj: Số tầu, thuyền có động cơ họ nghề j của toàn huyện. 

 Ghi chú : Công thức tính chung cho cả đánh bắt xa bờ và gần bờ bằng 

tàu, thuyền có động cơ. 

 d2. Suy rộng sản lượng hải sản khai thác bằng thuyền, xuồng, bè 

mảng  không có động cơ: 

- Tính các chỉ tiêu bình quân của mẫu điều tra theo công thức: 

 
   
    (i = 1,…,n) 

  Trong đó: 

                  - ik :Sản lượng loại  hải sản i khai thác bằng phương tiện không có   

                         động cơ bình quân 1 hộ. 

                  - ki: Sản lượng loại hải sản i khai thác của mẫu điều tra. 

                  - hhs: Số hộ mẫu khai thác hải sản bằng phương tiện không có   

                            động cơ của mẫu điều tra.  

       - Suy rộng sản lượng hải sản khai thác bằng phương tiện  không có  động 

cơ cho huyện: 

 

 
       

Trong đó: 

           - K: Sản lượng hải sản khai thác bằng thuyền, xuồng không có   

                         động cơ cho huyện. 

         - ik :Sản lượng loại  hải sản i khai thác bằng phương tiện không có   






hsh

ik

ik

jij TzZ .

hsi HkK .
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                         động cơ bình quân 1 hộ. 

       - Hhs: Số hộ khai thác hải sản bằng phương tiện không có                          

                               động cơ của huyện. 

 d3. Tổng hợp suy rộng sản lượng hải sản khai thác cho  huyện: 

                                                Shs = Zx + Zg + K 

 Trong đó:  - Shs : Sản lượng hải sản khai thác toàn huyện. 

                            - Zx : Sản lượng hải sản khai thác xa bờ. 

                            - Zg: Sản lượng hải sản khai thác gần bờ. 

                            - K: Sản lượng hải sản khai thác bằng thuyền, xuồng, bè 

mảng không có  động cơ.                  

 e. Suy rộng sản lượng thuỷ sản khai thác nội địa cho tỉnh: 

- Tính các chỉ tiêu bình quân của mẫu điều tra theo công thức: 

nd

i

i
h

l
l




              (i =1,…,n) 

     

 

 Trong đó:  

             - il : Sản lượng loại thuỷ sản i khai thác nội địa bình quân 1 hộ mẫu. 

             - li: Sản lượng loại thuỷ sản i khai thác nội địa của mẫu điều tra. 

             - hnđ: Số hộ mẫu điều tra. 

- Suy rộng sản lượng thuỷ sản khai thác nội địa cho toàn tỉnh: 

 
 

      

 

  Trong đó: 

         - L:   Sản lượng thuỷ sản khai thác nội địa của toàn tỉnh. 

                   - il : Sản lượng loại thuỷ sản i khai thác nội địa bình quân 1 hộ 

mẫu. 

                   - Hnđ: Tổng số hộ nông thôn hiện có của toàn tỉnh.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phương án này áp dụng từ tháng 7 năm 2008 và thay thế cho phương 

án điều tra thuỷ sản đã ban hành trước đây. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp 

chặt chẽ với các Ban, ngành liên quan (Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát 

ndi HlL .
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triển nông thôn,…) căn cứ vào quy mô mẫu, các loại hình sản xuất thuỷ sản ở 

địa phương để in phiếu điều tra; tập huấn phương án điều tra cho phòng 

Thống kê cấp huyện; chỉ đạo chọn mẫu, triển khai điều tra thực tế ở địa 

phương; tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra thuỷ sản về Tổng cục Thống kê 

theo đúng nội dung chỉ tiêu và thời gian qui định tại Chế độ báo cáo thống kê 

định kỳ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản hiện hành và kế hoạch công tác hàng 

năm của Tổng cục Thống kê.  

 

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

giảm đột biến về năng suất, sản lượng thuỷ sản, hoặc có biểu hiện vi phạm 

phương pháp điều tra. Kết quả phúc tra là căn cứ để đánh giá chất lượng số 

liệu điều tra.    

Kinh phí điều tra thuỷ sản từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp hàng 

năm của ngành Thống kê. Trên cơ sở qui mô mẫu điều tra và định mức chi 

tiêu cho từng khoản mục do Bộ Tài chính qui định, Tổng cục Thống kê phân 

bổ kinh phí điều tra thuỷ sản cho các Cục Thống kê theo chưong trình, kế 

hoạch công tác từ đầu năm./.  

 

   


