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iều tra “thu thập thông tin về HTX
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản” là một
nội dung của Tổng điều tra nông, lâm nghiệp
và thuỷ sản tháng 7 năm 2006.
Việc phân tích các HTX nông, lâm
nghiệp và thuỷ sản để thấy rõ sự phát
triển của các HTX nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản, mặt mạnh, mặt yếu giúp lãnh
đạo chỉ đạo có biện pháp đúng đắn, thiết
thực đẩy mạnh sự phát triển của các
HTX, tăng nhanh sản xuất nông, lâm
nghiệp và thuỷ sản, nâng cao đời sống
và cải thiện môi trường sống ở nông
thôn.
1. Phân tích đặc trưng HTX
Các HTX phân theo loại hình kinh
doanh có 3 loại: HTX nông nghiệp, HTX lâm
nghiệp và HTX thuỷ sản. Số lượng và cơ
cấu HTX theo loại hình kinh tế để phản ánh
đặc điểm HTX theo loại hình, đánh giá vị trí
từng loại hình. So sánh số lượng HTX và cơ
cấu HTX theo loại hình với năm 2001 để
đánh giá sự phát triển của các HTX, xem xét
đã đúng với dự kiến đề ra hay không, nhằm
có kế hoạch, biện pháp thiết thực đẩy nhanh
sự phát triển các HTX.
Các HTX gồm các HTX thành lập mới
và các HTX cũ đã chuyển đổi. Cơ cấu HTX
theo HTX thành lập mới và HTX chuyển đổi
nói chung và từng loại hình HTX giúp đánh
giá việc chuyển đổi HTX và thành lập mới
HTX theo từng loại hình HTX. So sánh số
lượng HTX đã chuyển đổi, số lượng HTX
mới thành lập, cơ cấu HTX theo HTX thành
( *)
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lập mới và HTX chuyển đổi chung và theo
từng loại hình so với năm 2001 để đánh giá
sự phát triển, chuyển đổi HTX nhanh hay
chậm đã phù hợp với kế hoạch đề ra hay
không, nhằm có kế hoạch, biện pháp đúng
đắn phát triển và chuyển đổi các loại hình
HTX.
2. Phân tích các điều kiện cơ bản
phục vụ quá trình sản xuất của HTX
So sánh với năm 2001 các chỉ tiêu về
lao động (tổng số lao động làm việc thường
xuyên trong HTX, lao động là xã viên HTX,
lao động thuê ngoài), về máy móc, thiết bị
chủ yếu (máy kéo, ô tô, máy bơm nước, tàu,
thuyền, xuồng đánh bắt thuỷ sản...), về vốn
sản xuất (tổng số vốn đầu tư vào sản xuất
kinh doanh, vốn tự có của HTX, vốn vay
ngân hàng) của HTX nói chung và từng loại
hình HTX để đánh giá một cách toàn diện và
đầy đủ các điều kiện phục vụ quá trình phát
triển của HTX có kế hoạch, biện pháp thích
hợp sử dụng có hiệu quả hơn các điều kiện
cơ bản của HTX.
Tính tỷ lệ số vốn của HTX (vốn của chủ
sở hữu) so với tổng số vốn đầu tư vào sản
xuất kinh doanh của các HTX nói chung và
từng loại hình HTX nói riêng để thấy vai trò
HTX trong việc đầu tư vào sản xuất kinh
doanh có kế hoạch tăng cường và sử dụng
hiệu quả vốn.
Phân tích nguồn đất HTX đang sử dụng
tính số lượng và cơ cấu nguồn đất HTX sử
dụng (theo 4 loại : đất do nhà nước giao, đất
do xã viên góp, đất thuê mướn, đấu thầu,
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đất do các nguồn khác), tính số lượng và cơ
cấu đất HTX đang sử dụng theo loại đất (đất
trồng cây hàng năm, lâu năm, đất nông
nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản) tính chung
cho các HTX và theo từng loại hình HTX để
đánh giá qui mô, mức độ sử dụng đất của
các HTX, xem xét nguồn đất nào HTX đang
sử dụng chủ yếu để có kế hoạch, biện pháp
giúp HTX sử dụng tốt hơn nguồn đất, loại
đất HTX hiện có.
Phân tích đánh giá đội ngũ cán bộ HTX
(trưởng ban quản trị, chủ nhiệm, trưởng ban
kiểm soát, kế toán trưởng) tính cơ cấu đội
ngũ cán bộ HTX, cơ cấu giới tính (nam, nữ),
cơ cấu độ tuổi (dưới 30 tuổi, 30 đến 40 tuổi,
40 đến 50, trên 50 tuổi), cơ cấu trình độ giáo
dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông), cơ cấu trình độ
chuyên môn kỹ thuật (chưa qua đào tạo và
không có bằng, chứng chỉ chuyên môn, sơ
cấp công nhân kỹ thuật, trung cấp, cao
đẳng, đại học trở lên) chung cho các HTX và
từng loại hình HTX, so sánh với năm 2001
nhằm đánh giá với đội ngũ cán bộ chủ chốt
HTX nói chung và từng loại cán bộ chủ chốt
HTX về giới tính, về tuổi đời, về trình độ văn
hoá, về trình độ chuyên môn để có kế hoạch
thiết thực trẻ hoá và nâng cao trình độ
chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ
HTX.
Để đánh giá qui mô và mức độ ứng
dụng công nghệ thông tin của HTX tính các
chỉ tiêu số lượng và tỷ lệ HTX có sử dụng
máy vi tính phục vụ sản xuất kinh doanh, số
lượng và tỷ lệ HTX có mạng cục bộ, số
lượng, tỷ lệ HTX có sử dụng Internet, số
lượng và tỷ lệ HTX có trang thông tin điện
tử, số lượng và tỷ lệ HTX có giao dịch
thương mại điện tử, tổng trị giá hàng hoá và
dịch vụ qua mạng Internet, trị giá hàng hoá
và dịch vụ qua mạng Internet bình quân một
HTX, tổng tri giá mua hàng hoá và dịch vụ
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qua mạng Internet, trị giá mua hàng hoá và
dịch vụ qua mạng Internet bình quân một
HTX. Các chỉ tiêu này tính chung cho các HTX
và tính riêng cho từng loại hình HTX, từ đó giúp
lãnh đạo có kế hoạch, biện pháp đẩy nhanh
ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất
kinh doanh của các HTX
3. Phân tích qui mô sản xuất của HTX
Để phân tích qui mô HTX nói chung và qui
mô HTX theo từng loại hình HTX cần tính các
chỉ tiêu:
- Số xã viên bình quân một HTX;
- Số xã viên là người lao động bình quân một
HTX;
- Số lao động làm việc thường xuyên bình
quân một HTX;
- Số lao động là xã viên bình quân một HTX;
- Số lao động thuê ngoài thường xuyên bình
quân một HTX;
- Đất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân
một HTX;
- Đất trồng cây hàng năm bình quân một
HTX;
- Đất trồng cây lâu năm bình quân một HTX;
- Đất lâm nghiệp bình quân một HTX;
- Đất nuôi trồng thuỷ sản bình quân một HTX;
- Số vốn bình quân một HTX;
- Số vốn của HTX (chủ sở hữu) bình quân
một HTX;
Các chỉ tiêu trên tính chung cho HTX và
tính riêng cho từng loại hình HTX.
So sánh qui mô bình quân một HTX
năm 2006 với năm 2001 thấy rõ xu hướng
tăng, giảm qui mô các HTX nói chung và
từng loại hình HTX để lãnh đạo chỉ đạo có
kế hoạch, biện pháp thích hợp thúc đẩy sự
lớn mạnh của các HTX.
4. Phân tích về việc hỗ trợ của nhà
nước cho HTX năm 2005
Phân tích về việc hỗ trợ của nhà nước
cho HTX cần tính các chỉ tiêu: Tổng số vốn
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hỗ trợ của nhà nước cho HTX năm 2005, cơ
cấu số vốn hỗ trợ của nhà nước theo nội
dung hỗ trợ (theo 5 loại: Hỗ trợ cho xây
dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố
định, hỗ trợ đào tạo cán bộ xã viên, hỗ
trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ chuyển
giao khoa học công nghệ, và các khâu
hỗ trợ khác của nhà nước), cơ cấu số
vốn hỗ trợ của nhà nước theo vốn phải
hoàn trả lại và không phải hoàn trả lại
chung cho các HTX và theo từng loại
hình HTX, số vốn hỗ trợ bình quân một
HTX, vốn hỗ trợ cho xây dựng cơ bản
và mua sắm bình quân một HTX, vốn hỗ
trợ đào tạo cán bộ xã viên bình quân
một HTX, vốn hỗ trợ chuyển giao khoa
học công nghệ bình quân một HTX, vốn
hỗ trợ xúc tiến thương mại bình quân
một HTX, vốn hỗ trợ khác của nhà nước
bình quân một HTX tính chung cho HTX
và theo từng loại hình HTX để thấy rõ
quy mô, mức độ hỗ trợ của nhà nước
đối với các HTX nói chung, và với từng
loại hình HTX, có kế hoạch, biện pháp
thiết thực đối với việc hỗ trợ vốn và
khoa học kỹ thuật cho các HTX.
Tính các chỉ tiêu: Số lượng cán bộ xã
viên được đào tạo nhờ sự hỗ trợ của nhà
nước, số lượng cán bộ xã viên được đào
tạo nhờ sự hỗ trợ của nhà nước bình quân
một HTX chung cho HTX và theo từng loại
hình HTX phân theo số cán bộ và xã viên
được đào tạo nhằm đánh giá quy mô, mức
độ hỗ trợ của nhà nước trong việc đào tạo
cán bộ xã viên HTX để nhà nước có kế
hoạch, biện pháp tiếp tục hỗ trợ tốt hơn cho
việc đào tạo cán bộ, xã viên HTX.
5. Phân tích kết quả sản xuất kinh
doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh
của HTX
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Phân tích kết quả hoạt động dịch vụ
trong 12 tháng qua của HTX; tính tỷ lệ số
HTX thực hiện từng khâu dịch vụ (làm đất,
giống cây con, bảo vệ thực vật, thuỷ lợi,
cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm và dịch
vụ khác), tổng thu hoạt động dịch vụ năm
2005, thu hoạt động dịch vụ bình quân một
HTX, thu hoạt động dịch vụ từng khâu bình
quân một HTX, cơ cấu thu từ hoạt động dịch
vụ theo từng khâu dịch vụ của các HTX nói
chung và từng loại hình HTX để thấy mức
độ vai trò của HTX trong từng khâu dịch vụ,
khâu nào nhiều HTX làm dịch vụ, khâu nào
ít HTX làm dịch vụ, so sánh với năm 2001
để thấy mức độ tăng giảm từng khâu dịch
vụ, có kế hoạch thúc đẩy các HTX làm dịch
vụ từng khâu, tăng thu hoạt động dịch vụ.
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất
của HTX trong 12 tháng qua: Tính tỷ lệ
HTX hoạt động sản xuất theo từng loại
sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, trồng và
chăm sóc bảo vệ rừng, khai thác lâm
sản, nuôi trồng thuỷ sản, khai thác thuỷ
sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến
nông lâm thuỷ sản, sản xuất công nghiệp
khác, sản xuất khác), tổng thu hoạt động
sản xuất của HTX năm 2005 bình quân
một HTX, cơ cấu thu từ hoạt động sản
xuất theo từng loại hoạt động sản xuất
của các HTX nói chung và từng loại hình
HTX nhằm đánh giá mức độ tham gia
sản xuất của HTX, loại sản xuất nào
nhiều HTX tham gia, loại sản xuất nào ít
HTX tham gia, đánh giá mức độ, kết quả
từng loại hoạt động sản xuất của HTX, vị
trí từng khâu hoạt động sản xuất có kế
hoạch thúc đẩy các HTX phát triển sản
xuất, tăng thu nhập từ hoạt động sản xuất.
(tiếp theo trang 13)
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tra viên tập trung chủ yếu là các trưởng
thôn, tổ trưởng điều tra chủ yếu là cán bộ
văn phòng thống kê xã, phường mới nên
một mặt là hăng hái tích cực, phần nào có
kinh nghiệm trong công tác tổ chức chỉ đạo
và giám sát toàn bộ cuộc Tổng điều tra, góp
phần thành công cũng như chất lượng cuộc
tổng điều tra.

thập, chuyển sang giai đoạn xử lý số liệu.
Mặc dầu cuộc Tổng điều tra được chuẩn bị
sớm trước một năm, nhưng đến thời điểm
triển khai vẫn có những khâu công việc còn
chậm như: khâu tập huấn ở các cấp, kể cả
tập huấn lập bảng kê và tập huấn nghiệp vụ;
công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng
định mức kinh phí...

Công tác kiểm tra, thanh tra và phúc tra
được tiến hành theo qui trình hợp lý. Thanh
tra, kiểm tra, thẩm định số liệu Tổng điều tra
tại một số huyện: Thanh tra lập bảng kê tại
xã Kỳ Nam huyện Kỳ Anh, thanh tra thực
hiện phương án Tổng điều tra tại 02 huyện
(Thạch Hà và huyện Can Lộc). Kiểm tra hộ,
nhân khẩu tại 04 huyện (Thạch Hà, Đức
Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên). Tham gia huấn
luyện nghiệp vụ nhập tin của BCĐ TW. Triển
khai nhập tin ở tỉnh. Các kết quả kiểm tra,
thanh tra, phúc tra kết luận số liệu đảm bảo
độ tin cậy cần thiết.

Để phát huy được kết quả Tổng điều
tra, đề nghị BCĐ TW:

III - Một số kiến nghị

1. Rút ngắn khâu xử lý và công bố số
liệu xuống 1/2 thời gian theo kế hoạch (Nếu
như kế hoạch công bố số liệu vào tháng
12/2007 là quá chậm). Sớm triển khai kế
hoạch tập huấn xử lý đầu ra nhập tin để các
tỉnh có số liệu dùng cho phân tích sâu hơn
về kết quả Tổng điều tra.
2. Sau khi kết quả Tổng điều tra được
công bố đề nghị các cấp các ngành thống
nhất sử dụng, đồng thời đối chiếu với số liệu
chuyên ngành, gửi kết quả xử lý về ngành
thống kê cùng cấp để cập nhật theo dõi

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp và thuỷ sản đã kết thúc giai đoạn thu

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU ……… (tiếp theo trang 16)
Để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các
HTX cần so với năm 2001 về doanh thu, về
lợi nhuận, đồng thời tính các chỉ tiêu: Doanh
thu bình quân một HTX, giá trị xuất khẩu
bình quân một HTX, lợi nhuận bình quân
một HTX chung cho các HTX và từng loại
hình HTX nhằm có kế hoạch, biện pháp thúc
đẩy sản xuất, tăng lợi nhuận cho HTX.
Để phân tích tổng hợp các mặt của HTX
(dân chủ, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh tế
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và đời sống xã viên, phúc lợi của HTX cho
xã viên, đoàn kết xây dựng cộng đồng), tính
số lượng và cơ cấu HTX theo xếp loại HTX
(HTX tốt, HTX khá, HTX trung bình, HTX
yếu) chung cho HTX và cho từng loại hình
HTX nhằm đánh giá thực trạng chất lượng
HTX giúp lãnh đạo có kế hoạch biện pháp
thúc đẩy HTX loại yếu, HTX trung bình lên
HTX loại khá, HTX loại tốt; HTX loại khá lên
HTX loại tốt và HTX loại tốt được giữ vững
vàttốtthơn
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