CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CƠ BẢN
VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG CỦA XÃ
Phùng Chí Hiền(*)

Đ

iều tra “Tình hình cơ bản và kết
cấu hạ tầng của xã” (Phiếu số:
3/ĐTX) là một nội dung chính của cuộc Tổng
Điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ
sản tháng 7 năm 2006.
Dựa vào số liệu thu thập được theo
phiếu trên có thể phân tích tình hình cơ bản
và kết cấu hạ tầng của xã giúp lãnh đạo có
kế hoạch biện pháp thiết thực đúng đắn đẩy
nhanh việc thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia, hoàn thiện kết cấu hạ tầng
của xã, đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện
đại hoá nông nghiệp, nông thôn
- Trước hết so sánh những chỉ tiêu của
hai cuộc Tổng Điều tra Nông thôn, Nông
nghiệp và Thuỷ sản năm 2001 và năm 2006
để xác định cụ thể sự biến đổi tình hình cơ
bản và kết cấu hạ tầng (điện, đường,
trường học, trạm xá,v.v...), đội ngũ cán bộ
chủ chốt xã nhanh hay chậm, và so với kế
hoạch, mục tiêu đề ra, đạt hay không đạt,
đúng hướng hay không để có kế hạch biện
pháp thiết thực, đúng đắn đẩy nhanh việc
hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trẻ hoá và nâng
cao trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt xã:
- Các chỉ tiêu về điện, giao thông nông
thôn: Tỷ lệ xã có điện, tỷ lệ thôn có điện, tỷ
lệ thôn có điện lưới quốc gia, tỷ lệ xã có
đường ô tô đến trụ sở UBND xã, tỷ lệ xã có
đường ô tô đến trụ sở UBND xã đã được
nhựa, bê tông hoá; phân tổ và tính tỷ lệ xã
theo mức độ bê tông hoá, nhựa hoá đường
liên thôn, tỷ lệ xã có đường liên thôn chưa
(*)

được nhựa hoá, bê tông hoá, tỷ lệ xã có
đường liên thôn được nhựa hoá, bê tông
hoá 100%, tỷ lệ xã đường liên thôn được
nhựa hoá, bê tông hoá từ 75 đến dưới
100%, tỷ lệ xã có đường liên thôn được
nhựa hoá, bê tông hoá từ 50 đến dưới 75%,
tỷ lệ xã có đường liên thôn được nhựa hoá,
bê tông hoá từ 25 đến dưới 50%, tỷ lệ xã có
đường liên thôn được nhựa hoá, bê tông
hoá dưới 25%.
- Các chỉ tiêu về trường học, giáo dục
mầm non: Tỷ lệ xã có nhà trẻ, tỷ lệ xã có
nhà trẻ tư thục, tỷ lệ thôn có nhà trẻ, tỷ lệ xã
có lớp mẫu giáo, tỷ lệ xã có lớp mẫu giáo tư
thục, tỷ lệ thôn có lớp mẫu giáo, tỷ lệ xã có
trường tiểu học, tỷ lệ xã có trường trung học
cơ sở, tỷ lệ xã có trường trung học phổ
thông, tỷ lệ trường mẫu giáo mầm non kiên
cố trong tổng số trường mầu giáo mầm non,
tỷ lệ trường mẫu giáo mầm non bán kiên cố
trong tổng số trường mẫu giáo mầm non, tỷ
lệ trường tiểu học kiên cố trong tổng số
trường tiểu học, tỷ lệ trường tiểu học bán
kiên cố trong tổng số trường tiểu học, tỷ lệ
trường trung học cơ sở kiên cố trong tổng số
trường trung học cơ sở, tỷ lệ trường trung
học cơ sở bán kiên cố trong tổng số trường
trung học cơ sở, tỷ lệ trường trung học phổ
thông kiên cố trong tổng số trường học phổ
thông, tỷ lệ trường trung học phổ thông bán
kiên cố trong tổng số trường trung học phổ
thông.

Tiến sĩ

SỐ 2 - 2007

13

- Các chỉ tiêu về trạm bưu điện, nhà
văn hoá, thư viện, thông tin liên lạc, trạm
truyền thanh: Tỷ lệ xã có trạm bưu điện, tỷ lệ
xã có điểm bưu điện văn hoá, tỷ lệ xã có
điểm bưu điện văn hoá có nối mạng internet,
số máy vi tính của điểm bưu điện văn hoá
có nối mạng bình quân 1 xã, tỷ lệ xã có điểm
dịch vụ internet, tỷ lệ xã có nhà văn hoá xã,
tỷ lệ thôn có nhà văn hoá thôn, tỷ lệ thôn
được công nhận làng văn hoá, tỷ lệ xã có tủ
sách pháp luật, tỷ lệ xã có thư viện, tỷ lệ xã
có trạm truyền thanh liên thôn.
- Các chỉ tiêu về y tế, thú y, nước sạch,
vệ sinh môi trường, khuyến nông, lâm, ngư:
Tỷ lệ xã có trạm y tế, tỷ lệ xã có trạm y tế
được xây kiên cố, tỷ lệ xã có trạm y tế được
xây bán kiên cố, số bác sỹ (y sỹ, y tá) bình
quân 1 xã, số bác sỹ trên 10.000 dân, tỷ lệ
xã có cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tỷ lệ
xã có cửa hàng dược phẩm, tỷ lệ xã có cán
bộ thú y, tỷ lệ xã có cán bộ thú y thôn, tỷ lệ
thôn có cán bộ thú y thôn, tỷ lệ xã có người
hành nghề thú y tư nhân, tỷ lệ xã có công
trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung, tỷ
lệ xã có xây dựng hệ thống thoát nước thải
chung, tỷ lệ thôn có hệ thống thoát nước
thải chung, tỷ lệ xã có tổ chức (hoặc thuê)
các hình thức thu gom rác thải nói chung và
theo từng hình thức thu gom (chôn lấp, đốt,
đưa đến bãi tập trung, hình thức khác). Tỷ lệ
xã có cán bộ khuyến nông, lâm, ngư, số cán
bộ khuyến nông, lâm, ngư bình quân 1 xã, tỷ
lệ thôn có cán bộ khuyến nông, lâm, ngư.
- Các chỉ tiêu về thuỷ lợi, tưới tiêu chủ
động, làm đất bằng máy: Tổng số chiều dài
kênh mương, thuỷ lợi do xã quản lý, số km
kênh mương được kiên cố hoá, tỷ lệ kênh
mương được kiên cố hoá, tỷ lệ xã kênh
mương được kiên cố hoá 100%, tỷ lệ xã
kênh mương được kiên cố hoá 50 đến dưới
100%, tỷ lệ xã kênh mương được kiên cố
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hoá dưới 50%, tỷ lệ xã có trạm bơm nước
phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ
sản trên địa bàn của xã, số trạm bơm nước
phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ
sản bình quân 1 xã, tỷ lệ đất trồng cây hàng
năm được tưới chủ động, tỷ lệ đất trồng cây
hàng năm được tiêu chủ động, tỷ lệ đất
trồng lúa được tưới chủ động, tỷ lệ đất trồng
lúa được tiêu chủ động, tỷ lệ đất trồng cây
hàng năm được làm đất bằng máy, tỷ lệ đất
trồng lúa được làm đất bằng máy, tỷ lệ đất
trồng cây hàng năm tưới tiêu phụ thuộc
hoàn toàn vào thiên nhiên, tỷ lệ đất trồng lúa
tưới tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào thiên
nhiên, tỷ lệ đất trồng cây lâu năm tưới tiêu
phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, tỷ lệ
đất trồng cây công nghiệp lâu năm tưới tiêu
phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên.
- Các chỉ tiêu về chợ, ngân hàng, tín
dụng, cơ sở chế biến: Tỷ lệ xã có chợ, tỷ lệ
xã có chợ được xây kiên cố, bán kiên cố, tỷ
lệ xã trên địa bàn của xã có ngân hàng, chi
nhánh ngân hàng, tỷ lệ số xã có quỹ tín
dụng nhân dân trên địa bàn xã, tỷ lệ xã có
cơ sở chuyên chế biến nông sản, tỷ lệ xã có
cơ sở chuyên chế biến lâm sản, tỷ lệ xã có
cơ sở chuyên chế biến thuỷ sản, tỷ lệ xã có
cơ sở chuyên làm muối.
- Các chỉ tiêu thực hiện một số chính
sách xã hội: Tỷ lệ hộ được hỗ trợ xây dựng,
sửa chữa nhà năm 2005, tỷ lệ người được
cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ
được cấp “Sổ khám chữa bệnh miễn phí”, tỷ
lệ người được đào tạo nghề miễn phí năm
2005, tỷ lệ hộ được vay vốn theo các
chương trình dự án (dự án trong nước,
nước ngoài, trung ương, địa phương) năm
2005, số vốn vay bình quân 1 hộ, tỷ lệ hộ
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất ở, tỷ lệ hộ được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất nông nghiệp.
THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ

- Các chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp
và chuyên đổi mục đích sử dụng đất nông
nghiệp: Cơ cấu đất nông nghiệp trên địa bàn
xã, cơ cấu đất nông nghiệp trên địa bàn xã
theo từng đối tượng sử dụng (hộ gia đình cá
nhân, UBND xã, tổ chức kinh tế trong nước,
các tổ chức có yếu tố nước ngoài, các tổ
chức khác), tỷ lệ đất nông nghiệp của từng
đối tượng sử dụng so với tổng số, diện tích
đất nông nghiệp chuyển sang đất chuyên
dùng bình quân 1 xã, cơ cấu đất nông
nghiệp chuyển sang đất chuyên dùng, cơ
cấu đất chuyên dùng do đất nông nghiệp
chuyển sang (dùng cho sản xuất kinh doanh
phi nông nghiêp, xây khu đô thị mới, làm
giao thông thuỷ lợi, đất chuyên dùng khác),
cơ cấu diện tích đất trồng cây hàng năm, đất
trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất làm
muối, đất nông nghiệp khác chuyển sang
đất nuôi trồng thuỷ sản.
- Các chỉ tiêu về kinh tế tập thể: Số
lượng HTX nông, lâm nghiệp, số lượng HTX
thuỷ sản, số lượng HTX công nghiệp, số
lượng HTX xây dựng,
số lượng HTX
thương nghiệp, số lượng HTX vận tải, số
lượng HTX khác; số tổ hợp tác nông, lâm
nghiệp, tỷ lệ tổ hợp tác nông, lâm nghiệp
được UBND xã công nhận, tỷ lệ thành viên
tham gia tổ hợp tác nông, lâm nghiệp được
UBND xã công nhận, số thành viên tham gia
tổ hợp tác nông, lâm nghiệp bình quân 1 tổ,
số tổ hợp tác thuỷ sản, tỷ lệ tổ hợp tác thuỷ
sản được UBND xã công nhận, tỷ lệ thành
viên tham gia tổ hợp tác thuỷ sản được
UBND xã công nhận, số thành viên tham gia
tổ hợp tác thuỷ sản bình quân 1 tổ.
- Các chỉ tiêu về làng nghề: Số làng
nghề, số làng nghề truyền thống, số hộ tham
gia các làng nghề, số người tham gia các
làng nghề, số làng nghề có sử dụng thiết bị
xử lý nước thải, chất thải độc hại, tỷ lệ xã có
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làng nghề, tỷ lệ xã có làng nghề truyền
thống, tỷ lệ làng nghề truyền thống so với
tổng số làng nghề, tỷ lệ hộ tham gia các làng
nghề so với tổng số hộ, tỷ lệ người tham gia
các làng nghề so với tổng số người, tỷ lệ
làng nghề có sử dụng thiết bị xử lý nước
thải, chất thải độc hại so với tổng số làng
nghề. Các chỉ tiêu này nhằm đánh giá sự
phát triển của các làng nghề về các ngành
nghề, mặt hàng sản xuất, về việc thu hút lực
lượng lao động của các làng nghề và việc
bảo vệ môi trường của các làng nghề.
- Các chỉ tiêu về điều kiện làm việc của
cán bộ xã: Tỷ lệ xã có trụ sở làm việc được
xây kiên cố, tỷ lệ xã có trụ sở làm việc được
xây bán kiên cố, tỷ lệ xã có trụ sở làm việc
không được xây kiên cố, bán kiên cố, tỷ lệ
xã có trụ sở làm việc của xã có máy điện
thoại, tỷ lệ xã có trụ sở làm việc của xã có
máy vi tính, số máy vi tính hiện đang sử
dụng bình quân 1 xã, tỷ lệ xã có trụ sở làm
việc của xã có nối mạng cục bộ (LAN), tỷ lệ
máy tính của xã có nối mạng cục bộ (LAN),
tỷ lệ xã có trụ sở làm việc của xã có kết nối
internet, tỷ lệ máy vi tính cuả xã có kết nối
internet, tỷ lệ xã có trang thông tin điện tử
(website) nhằm đánh giá thực trạng trụ sở
làm việc của xã, quy mô và mức độ ứng
dụng công nghệ thông tin của xã giúp lãnh
đạo có kế hoạch, biện pháp đẩy nhanh việc
kiên cố hoá trụ sở làm việc của xã và ứng
dụng nhanh, vững chắc công nghệ thông tin
trong công tác quản lý, điều hành và chỉ đạo
của xã.
- Các chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ chủ
chốt xã: Cơ cấu giới tính (nam, nữ), cơ cấu
độ tuổi (dưới 30 tuổi, 30 đến 40 tuổi, 40 đến
50 tuổi, trên 50 tuổi), cơ cấu trình độ văn
hoá (tiểu học, trung học cơ sở, trung học
phổ thông), cơ cấu trình độ
(tiếp theo
trang 12)
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Thời gian cung cấp hàng hóa; (iv) Điều kiện
hay môi trường bán hàng hóa(2).
Để đánh giá tăng trưởng của GTSX,
thống kê tài khoản quốc gia phải loại trừ yếu
tố biến động về giá trong chỉ tiêu này, nghĩa
là chỉ nghiên cứu sự biến động về khối
lượng. Chất lượng sản phẩm tăng sẽ nâng
cao tính cạnh tranh và nhu cầu của người
tiêu dùng và như một kết quả tất yếu sẽ làm
tăng khối lượng sản phẩm sản xuất ra. Vì vậy
SNA quy định thay đổi chất lượng sản phẩm
là một yếu tố của thay đổi khối lượng khi
nghiên cứu tăng trưởng. Quy định này rất
quan trọng vì nó ảnh hưởng tới phương pháp
biên soạn PPI và CPI. Với quy định này khi
thu thập thông tin và biên soạn PPI và CPI,
thống kê giá phải loại trừ yếu tố thay đổi chất
lượng sản phẩm. Trong trường hợp ngược
lại chỉ số giá sẽ được tính cao hơn so với
thực tế vì chúng bao gồm cả yếu tố tăng chất
lượng sản phẩm hàng hóa và dẫn tới đánh
giá thấp tốc độ tăng trưởng của GTSX

(1) Handbook on price and volume
measures in national accounts, trang 13, 14.
(2) Bạn đọc quan tâm đến những luận giải
chi tiết các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản
phẩm và phương pháp loại trừ thay đổi chất
lượng sản phẩm khi biên soạn chỉ số giá có thể
tham khảo bài viết: “Thay đổi chất lượng sản
phẩm trong đánh giá tăng trưởng của thống kê
tài khoản quốc gia” trong tờ Thông tin khoa học
thống kê, số 4 năm 2006
Tài liệu tham khảo
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3. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề
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sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế
theo giá cơ bản, Hà Nội - 2005.
4. Hệ thống tài khoản kế toán, Nhà xuất
bản Tài chính, Hà Nội - 2000

CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CƠ BẢN..... (tiếp theo trang 15)
chuyên môn (không có trình độ chuyên môn,
công nhân kỹ thuật sơ cấp, trung cấp, cao
đẳng, đại học trở lên), cơ cấu trình độ lý
luận chính trị (chưa qua bồi dưỡng, sơ cấp,
trung cấp, cao cấp, cử nhân trở lên), cơ cấu
trình độ quản lý nhà nước (chưa qua bồi
dưỡng, đã qua bồi dưỡng) của đội ngũ cán
bộ chủ chốt xã, và từng loại cán bộ chủ chốt
xã (bí thư đảng uỷ xã, chủ tịch UBND xã,
phó chủ tịch UBND xã (thứ nhất), phó chủ
tịch UBND xã (thứ hai)), nhằm đánh giá đội
ngũ cán bộ chủ chốt xã nói chung và từng
loại cán bộ chủ chốt về tuổi đời, về trình độ
văn hoá, trình độ chuyên môn, trình độ lý
luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước để
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có kế hoạch, biện pháp pháp thiết thực,
đúng đắn xây dựng trẻ hoá và nâng cao
trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã.
Các chỉ tiêu dược tính toán phân tích
chung cho các xã và riêng cho từng vùng (xã
miền núi, xã vùng cao, xã hải đảo, xã vùng
khác), từng loại xã thuộc chương trình 135
(xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an
toàn khu, xã bãi ngang ven biển hải đảo),
nhằm phản ảnh thực trạng tình hình cơ bản
và kết cấu hạ tầng của xã, đội ngũ cán bộ xã,
việc thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia ở nông thôn trong từng loại xã để có
kế hoạch biện pháp thiết thực đẩy nhanh việc
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn
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