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O BAN NHAN DAN
TIN}I TIEN GIANG

CQNG HOA XA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tiy do - hnh phüc

S&PJGO!QD-UBND

Ti& Giang, ngàyJR tháng 9 näm 2018

QUYET DJIB
IC
IC
Ye vice ban hanh bieu man thu thp hç thong chi tieu thong Ice
A
IC
cap hnyçn, cap xa
A
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CHfJ TECH UY BAN NIIAN DAN TINFI TIEN GIANG
can cli Li4t M chüc chinh quy&n dja phuong s 77/2015/QH13 ngày
19/6/2015;
CAn cü L4t th6ng ké s6 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015;
CAn cfr QuyEt djnh s6 54/2016/QD-flg ngày 19/12/2016 cüa ThU tuóng
Chmnh phU ye vic ban hành h thông chi tiêu thông ice
tinh,
huyn,
xã.
Xét d nghj eUa Cic TMng kê tai T& trInh s6 521/flr-CTK ngày
24/9/2018,
cap

cap

cap

QUYET DINH:
Bin 1. Ban hàñh bik mu thu thp h th6ng eM tiêu thng kê c&p huyn,
xã áp ding cho cae phang, ban, ccx quan chuyên môn, dan vj trén dja bàn
cáo huyn, thànhphô, thj
và Uy ban than dan (UBND) các
phuäng, thj
trân thuQc tinh Tiên Giang.
(Co bMu mu thu thQp h th6ng chi tiêu thng ké kern theo).
Diu 2. CAn eü vào nOi dung cáo biu rnu, ChU tjch UBND cáo huyn,
thành phô, flij xã giao nhim vi cho các phông, ban, ccx quan chuyên môn, dan
vi trên dia bàn và UBND cáo xä, phuông, thj trän thçrc hin, dông thai kiôm tra,
dOn dOe cáo dan vj thvc hien theo dUng biêu rnâu quy djnh.
Diu 3. Quy& dnh nay cO hiu Irc tIr ngày k và thay tiA cáo Quy&t djnh
trutc day cUa UBND cáo huyn, thành pM và Uhf xâ ye vic ban hành M man
thu thp h thong cM tiêu thông ke cp huyn, c&p xa trén dja bàn cap huyn.
Diu 4. Chánh Van phOng UBND tinh, Cyc trtthng Cic Th6ng ke, ChU tjch
UBND huyn, thành phO, thj xA va cac ccx quan, dan vj kháe 06 liOn quan ehju
trach nhim thi hành QuyOt djnh này./. M—
cap

xa

xa,

Nc! nlzãn:
- Nhu Diêu 4;
- B KH&DT (TCTK);
- CT, PCT UBND tinh;
- VPUB: CVP, P.TH;
- C6ng Thông tjnflifftfr tinh;
- Lmx: VT.
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BIEU MAU THU TH4P H THÔNG CHI TIEU THÔNG icE
CAP HUflN, cA xA
(Ban hành kèin theo Quylt djnh sa0a40 /QD-UBND ngày4' tháng 9 näin 2018
cña CIIÜ tjch UBND tinh Tié'n Clang)
I. QUY D!NH CHTJNG
1. Mijc dIch
Bi&i mu thu thp h th6ng cM tiêu th6ng kê cp huyn, c&p xã áp dung
d6i vói các phông, ban, ccx quan chuyên môn, dan vj trên dja bàn huyn, thành
ph, thj xãvâ UIBND các xA, phu'äng, thj trân thuQc tinh Tiên Giang nham dáp
rng yeu cau biên son h thông chi tiêu thông kê tinh theo Quyêt djnh so
54120161QD-TTg ngày 19 tháng 12 närn 2016 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye vic
ban hAnh hG thông chi tiOu thông ké cap tinh, cap huyn, cap xã.
A

A

2. Phm vi thong ke
sá liGu báo cáo ting hcrp trong h tMng bik rnu thuOc pham vi quãn 19
nba nu'àc cüa phông, ban, ccx quan chuyên rnOn, dan vj và UBND các xâ,
phithng, thi trân trên dja bàn huyn, thành phô, thj xâ ye ITnh vrc chuyOn mon
duge giao quàn 19 nhà nuUc v& ngành, Iinh vrc nào chju trách nhirn to chüc thu
thp, tong hqp thông tin thong ice ye ngành, 1mb vvc do, bao gOm thông tin
thông kê cüa dun vj tryc thuQc các phông, ban, ccx quan chuyên môn, dan vj và
UBNI) các xã, phu6ng, thj trân và thông tin thông kO cüa các dan vj thuQc
quyên quàn 19 cüa dja phu'ang.
3. Ban vi báo cáo
Dan vj báo cáo du'qc ghi cv th tai gOc trOn ben phài cüa tü'ng biki idu
- -:
thông kê. BO ph3n thông kê trvc thuQc phOng, ban, ccx quan chuyên rnôn, dan vj
o
trên dja bàn huyn, thành phô, thi xã; UBND các xã, phub'ng, thj trân tong hqp / $
so 1iu thuQc ltnh vrc dã duct giao quán 132.
4. Don vj nhn báo cáo
Dan vj nhin bao cáo là Chi cvc Thong kê du'çxc ghi
th& tai góc trOn bOn
phài cüa trng biêu mâu thông ké, duO'i dông Dan vj báo cáo.
cv

5. K9 hiêu biêu
K9 hieu biu g6rn hai phn: phn s và phn ehü; phn s du'qc danE s
tu nhiên 01, 02, 03,...phân chft duvc ghi chit in viOt tat sao cho phü hcxp vO'i tü'ng
xä; the hin cho h biêu báo cáo thông ké áp
huyn,
ngành hoc linh vvc
d%lng d& vói phOng, ban, ccx quan chuyên rnôn, dan vj trên dja bàn huyn, thành
ph6, thi xä và UBND các xã, phuäng, thj trân.
Vi dv: Mo cáo thóng kê närn cüa Phàng Tài nguyen M8i trutng dtrqc k9
hiu nhu sau: Biu s 01/H-NLTS "Hin trng sü dpng dat chia theo dOi tu'qng
sU, dng".
cap

cap
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6. KS' báo cáo
KS' bao cáo thong ice là khoàng thai gian nhkt djnh quy djnh di tugng
báo cáo thông ké phài the hien ket 9ua hoat dng b&ng so lieu theo eae tiéu chi
thông kê trong biêu rnâu báo cáo thông ice. KS' bao cáo dirge ghi c1x th t?i giUa,
ben duâi dông ten cUa t&ng biêu rnau thông ke. KS' báo cáo thông ke dirge tinE
theo ngày duung ljch, bao gOrn:
a) Báo cáo théng ice thang: Báo cáo th&g kê tháng dugc tinh bt du tü
ngày müng 1 cho den ngày cuOi cling cüa tháng;
b) Báo cáo thong ice 6 thang: Báo cáo tMng ké 6 tháng dugc tinE bat d&u
t& ngày müng I tháng dâu tiên cüa k5' báo cáo thông kê eho den ngày cuôi cüng
cüa tháng thu sau cüa k5' báo cáo thông ké do;
c) Báo cáo thng ké nAm: Báo cáo tháng ké näm dirge tinh bat du tfr
ngày nàng 1 tháng dâu tiên cüa k5' báo co thông Ice cho den ngày cu6i cüng
cüa tháng thu muti hai cüa kS' báo cáo thông kê do;
d) Báo cáo thng ké khác và báo cáo dQt xut: Trong trutng hgp cEn báo
cáo thong Ice khác va báo cáo dot xuât nharn thirc hien các yêu cau ye quãn 15'
nhà nutc, eci quan quán 15' yêu câu báo cáo phài bang van bàn, nêu rô thôi gian,
thai han, tiêu ehi báo cáo thông ké cu the và cáe yêu cau khác (nêu cO). Ngoài ra
con có k5' báo cáo khác nhau dâ ghi eii the & biêu mâu báo cáo.
7. Thôi hn nhân báo cáo
Thôi han n14n báo cáo dirge ghi ci th tai gOc trén ben trái cüa tirng biu
mu thông ke.
a) Báo cáo tháng: S6 lieu báo cáo tháng ghi theo s lieu phát sinE trong
tháng báo cáo. VI dv: ngày 10 théng 02 báo cáo so lieu phát sinh trong tháng 01.
c) Báo cáo nàin: Ghi ci th tai tfrng bMu mu báo cáo. S6 liGu báo cáo
Mm ghi theo so lieu chinh thüc Mm báo cáo.
Vi dv: Ngày 31 tháng 1 nàrn sau näm báo cáo. S lieu báo cáo là s lieu
chInh thüc thtxc hiên cüa näm tru'O'c.
Ngoài ra, thy thuôc vào cac linE we khác nhau cO th&i han nhn báo cáo
khác nhau dã ghi e the & dông ngày nMn báo cáo.
8. Phân ngành kinh t, 1oi hInh kinh t, danh myc dot vj hành chInh
Phãn ngành kinh t quc dn sà dvng trong bi&u m&u báo cáo là H thng
ngành lcinh te Viêt Nam 2007 (VISIC 2007) ban hành theo Quyêt djnh sO
1012007!QD-TTg ngày 23 tháng 01 narn 2007 cüa Thu tu&ng Chmnh phü và
Quyôt djnh so 337/QD-BKH ngày 10 tháng 4 nam 2007 cUa BQ tru&ng Bc Ke
hoach và Dâu tu.
Loai hInh kinh th sfr dvng trong biki mu báo cáo thvc Men theo quy djnh
hien hành. Danh rnçic dun vj hành chInh Viet Nam ban hành theo Quyêt djnh so
3

0
0
01

124/2004/QD-flg ngây 08 tháng 7 nàm 2004 cüa Thu tuó'ng Chinh phü và
ducxc cp nht hang narn.
9. Phu'o'ng thfrc gü'i báo cáo
Cáo báo cáo thng kê duac gui duó'i 2 hmnh thüc: bang van bàn vá b&ng
tp d& Iiu baa cáo (gui kern thu' din tü). Báo cáo bang van bAn phâi có chft ks',
dóng dâu cüa Thu tru'&ng don vj dê thun Icxi cho vic kiêm tra, doi chiêu, xü 1
so lieu.

4

II. DANH MTJC BIEU MAU THU TH4LP
Ht THÔNG CIII TIEU THÔNG icE CAP HUYW

STT

Ten biu/ don vj thiyc hien

A

B

Kt hiu biu Kjt báo cáo

Ngày nhh báo cáo

C

D

E

PHONG TM NGUYEN VA MO!
TRU'ONG
1

Hiên trng sü dgng dAt chia theo d61
Wang sü dpng

01/H-NLTS

Näm

Ngày 15/2 näm sau

2

Hin

02fH-NLTS

Nàm

Ngày 15/2 näm sau

03/H-NLTS

Nàm

Ngày 15/2 näm sau

04/H-NLTS

Nam

Ngày 15/2 näm sau

Ngãy 5/3 nàm sau

3

ng s dung dAt nông nghip
Hin trng sfr dung Mt phi nông nghip
Hien trng sir dung dAt chia theo
xa)plrn&ng/thj trAn

II

PHONG TI! PHAP

1

sá cuOc kM hon

05/H-XHMT

Nam

2

13' 1 tré em dm51 näm tu6i thrçxc ding k
khai sinh

0G/H-TTXH

Nam

Ngày 5/3 näm sau

S truong hgp tir vong thrgc clang k lthai
07/H-TTXH
tCr

Nam

Ngày 5/3 näm sau

I!! BAN TO CIIUC HUXtN/T.UY
1

13' 1 nit tham gia cAp fty clang

IV

PHONG TA! CHINH, KHO BAC,
CHI CUC THUE

1

Thu ngân sách nba nuó'c huyn, thành
pho

2
V

2
VI
1

Chi ngdn sách nhà nixàc huyn, thành

pM

08/H-XHMT

Dku nhiêm k5' Dai
hQi (kM thüc DH I
tháng)

09/HTKQO 6 thang, Nam

BC6tháng: 10/7
BC näm: 10/2 näm
sau

10/H-TKQG 6 thth, Nam

BC 6 tháng: 10/7
BC näm: 10/2 nAm
sau

BAO H!EM xA HQ! HTJYtN
s6 nguäi cong BHXH, BHYT, báo hiEm
11/H-TKQU
thAt nghip

Nàm

Ngày 18/3 nàm sau

s6 nguôi dirçxc hm5ng BHXH, BHYT,
bão hiEm thAt nghip

12/H-TKQG

Nam

Ngày 18/3 näm sau

13/H-NLTS

NAm

Ngày 20/3 näm sau

PHONG NONG NGH!P VA PTNT/
PHONG K!NII TE
S6 xã dirge Cong nhn dt tiêu chi nOng
thôn mâi

5

STT

Ten biu/ don vj thu'c hién

K hiêu bi&z

K3' baG
cao

Ngày nhn báo
cao

A

B

C

D

E
hi phat sinh: cl1âm
nEat sau I ngây;
Ca nãm: ngày 31/1
nAm sau
Khi phát sinh:
chdm nEAt sau 1
Ca nAm:
ngày3l/1 nàmsau

2

s6 vu thiên tai va mfrc dQ thiêt h?i ye

ngixoi do tbiên tai gay ra

s6 vu thiên tai và müc dO thiêt hai v tài
san do thiên tai gay ra

30md1-1MT

3 1/H-XHMT

VII PHONG KINH TE/PHONG KIINH TE
HA TANG

I

S lizcxng chçx

14/H-TMDV

Nam

Ngây 5/3 nàm sau

2

so hrcrng siêu thi, trung tam thiso'ng mi

15/FI-TMDV

Nam

Ngây 5/3 nüm sau

VIII PHONG GIAO DUC YA DAO TAO
i

sO tnrèng, lop, phOng hoc mm non

Ngây 25/10 näm

16/H-XHMT

bao cáo
2
3

sO giáo vién mãm non

sO bce slit mAm non

Ngày 25/10 näm

I 7/H-XHMT

báo cáo
Ngày 25/10 näm

18/H-XHMT

bao cáo

6

sO tru&ng, lOp, phOng hpc pM thông tiêu
19/WXHMT
hoc, trung bce ca sà

Ngay 25/10 nAm

sO giáo viên pM thông tMu bce, trung
hçc ca s&

Ngây 25/10 nm

báo cáo

201H..XHMT

báo cáo

So hoc sinh pM thông tMu hgc, trung hc
21/HXHMT
ca sâ

Ngây 25/10 näm
báo cáo

IX

PHONG Y TE/TRUNG TAM V TE

1

T9 lG tré em dudi môt tuOi dugc tiêm
chUng dAy dü các loal vAc xin

22/H-XHMT

Nam

Ngày 5/2 nm sau

2

HIV/AIDS

23/H-XHMT

Nam

Ngây 10/2 nãm sau

24/H-.XHMT

Nam

Ngày 31/1 näm sau

PHONG LAO BQNG, THIYONG
BINH VA xA HQI
1
XI

1

sO ho dan cu ngheo
CONGANHUY]tN
SO vu ThGT; sO ngix&i cht, bj thuzcng
do TNGT

25/H-XHMT

Tháng,
Nãm

Tháng: ngày 15
hang tháng
Nam: ngày 15/12
näm báo cáo
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STT
A

1

Ten biu/ do'n vj thu'c hin
B
DQI CANH SAT PHONG CHAY,
CHIYACHAY

S vg cháy n và müc do thia hai

K hiu biu
C

K3' báo
D

26/I-1-XHMT

Tháng, Näm

27/H-XJ-{MT

Nam

Ngày nhn báo
cáo
E

Tbáng: nfl>' 15
hang tháng
Nam: ngày 15/12
nm báo cáo

XIII VIfN KIEM SAT NHAN DAN
HUYJtN

1
2

s6 vz an, s6 bj can âä kh&i M
S6 vg an, s6 bj can dA truy t6

28/H-XHMT

Nam

Ngày 31/1 nAm
sau
Nfl>' 31/1 nàm
sau

XIV TOA AN NHAN DAN HUYEN
1

56 vi, s6 nguäi p1mm tOi dA k& an

291H-XI-JMT

Nam

Ngây 31/1 nãm
sau
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III. DANH MUC BIEU MAU THU TH4SP H THÔNG CHI TIEU
THÔNG icE cAp xA

V

C

K3'bao
cáo
D

Ngàynhnbáo
cáo
E

01/X-NLTS
02/X-NLTS
03/X-DS
04/X-XHMT

Nam
Nàm
Nam
Nam

Ngày 31/1 näin sau
Ngày 31/1 nAm sau
Ngày3l/1 nämsau
Ngày 25/2 näm sau

osi'x-TTxH

Nam

Ngày 25/2 Mm sau

06/X-TTXH

Nam

Ngày 25/2 näm sau

STT

Ten biu

K9 hiéu bi&z

A
I
1
2
3
4

B
BAT BA! VA DAN SO
Din tich dat
Ccx câu dat
Dánsô
s6 cuOc kt hon
T5' 1 tré em duti näm mãi da
dang k khai sinh
SA tnthng h?p tfr vong dä clang k9
khai tà
KINHTE

6
II

I

Din tich gieo trng câu hang näm

07/X-NLTS

Vi

2

Diên tIch cay Mu Mm

08/X-NLTS

Nam

3

Nuoi trng thUy san

09/X-NLTS

Nam

iii
1
2
3
4
5
6

IV

xA HQI MO! TRUO'NG
só tru&ng, lop, phOng h9c, giáo
viOn, hc sinh main non
So trubng, lop, phong hpc,giáo
viOn, hoc sixth ph6 thông tiOu h9c
Nhân lvc cüa tram y
hem chüng tré em duti mOt mM
86 h dan cxr nghèo

10/X-XHMT
11/X-XHMT
12/X-XHMT
13/X-XHMT
141X-XHMT

s6 vu và mCrc do thiêt hai v
nguäi do thiOn ti gay ra

15/X-XHMT

ThiOt hal yE tài san do thiên tai gay
ra tlieo Ioai thiOn tai

16/X-XHMT

Nam
Nam

Ngày 20/10Mm
báo cáo
Ngáy 25/10Mm
báo cáo
Ngày 15/1 Mm sau
Ngày 15/1 Mm sau
Ngày 15/1 Mm sau
Klii phát sinh:
châm nh&t sau I
này; Ca Mm:
nfl>' 15/1 Mm sau
Khi phát sinh:
châm nEat sau 1
ngày; Ca Mm:
ngày 15/1 Mm sau

CQSO'KJNHTE cA THE PH!
NONG LAM NGHItP VA
THUY SAN

86 ca sO, lao dng trong các cu sü
1

-Vgdong: 1/12
-Viixuân: 15/4
- Vi,i he thu: 10/7
- Vt thu donglmüa
vànäm: 5/9
Ngây 25/11 nm
báo cáo
Ngày 25/11 nam
báo cáo

kinh té cá the phi nông lam nghip
và thUy san

17/X-TMDV

Nam

Ngày 31 tháng 01
Mm sau Mm báo
cáo
8

0
S
NJ

9

Biu s& 01IX-NLTS
Ngày báo cáo:
Ngày 31 tháng I nAm sau

DIN TfCH DAT

Dotvj báocáo:
IJBND xâ/phu&ng/thj fran
Dot vj nhn báo cáo:
Clii cçic Thông ké

Dn31/ 12/ 20

flin tIch dt thco di twqng s& dng

Mc dich su dipig tih

MA
SO

A
Tang din tick các Io0i dt
(01=02+15+29)
A. D( nông izgl:19p
1. Dat san xuk nông nghip
- Dat trng cay hang näm
+ Dat tr8ng ha
+ Dt cô dung vâo chan nuôi
+ DAt trng cay hang nthn khác
- Dat tr6ng cay lâu näm
2. DAt lam nghi4p
-DAtthngsanxuAt
-DAtrüngphônghô
- DAt rung fle dpng
3. DAt nuoi trOng thüy san

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Tang
din
tich
t
nhiên

1

•
TOngso

HO gia
dinh, cá
nhân
(GDC)

T6 chfrc
trong
nuOc
(TCC)

T cit
NN, cá
nhân NN
(NNG)

Cong
dông
dan cu
(CDS)

2

3

4

5

6

Don vi Ilith: Ha
Di4n tich dt thco di ttrçng duqc giao tie
quãn I)'
T6
chftc
To
COng
chftc
dông
phát
Tong
cap a
khác
dan cu
Sn
s
(UBQ)
(CDQ)
qu9 dat (TKQ)
(TPQ)
10
11
7
8
9

Diên tich dk theo dti ttrotg duqc giao dê
quãn 13'

Din tich thit tlico di turyng sü dyng

Myc dich sü' dyng ah

A

Ma
So

B

4. Dat nông nghiêp khác

14

B. Ddt p/si nông ng/ziêp
1.Dfltô

15

-DAtâtainôngthon
-fMtâtaidôthj
2. Bat chuyên dung
- DAt tw S& ca quan, Cong trinh 5ir nghiép
- Bat quOc phông
-DAtanninh
- DAt san xuAt, kinh doanh phi nông
nghip
- DAt Ce min e diCh cong Cong

17
18

3. Dat tOn giáo, tin ngurông
4. Dat nghia hang, nghia dja
5. Dat sOng suôi vâ mat nuóc chuyên
dUng
6. Dat phi nông nghiêp kIt
C. Dñt c/nra sir dyizg

Tang
diên
tich
t
nhiên

1

T6
Tôngs

2

Ho gia

T6 chirc

dInh, cá
nhân

trong
iiiràc

(GDC)

(TCC)

3

4

i6 chfrc Cong
NN,cá
dAng
nhân NN dan cu
(NNG) (CDS)
5

6

Tng
s

7

Cong
dng
dan cur

chc
phat
chfrc
cap a
trin
khác
(UBQ)
(CDQ)
qu dat (TKQ)

8

UBND

9

(TPQ)
10

11

16

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
2

Di@i tIch dt thco döi tlrQng dtrc giao tie
quãnl9

Din tich dt thco tII tffqng sfr djng

Mc dich sü dyng tiM

A
1. fMt bng chura sCi ding
2. fMt d& nüi churn sfr dvng
3. Nüi dá khong có rCmg cay

Ma
so

B
30
31
32

Tang
diCn
tIch
ty
nhiCn

1

..
lôngsO

Ho gia
dinh, cá
nhân
(GDC)

T6 chfrc
hong
nutc
(TCC)

i6 chüc
NN, cá
than NN
(NNG)

CQng
dOng
dan cu
(CDS)

Tong
sá

Cong
dông
dan cu
(CDQ)

2

3

4

5

6

7

8

cap X
(UBQ)

9

chfrc
phát
then
qu5' dat
(TPQ)
10

T6
chüc
khác
(11(Q)
11

Thuy& minh tinh hInir

NgirOi Ip biu
(Kj, Jig ten)

Ngày.....tháng nárn20...
Chü tich UBND xâlP/TT..
Kfi, dóng ddu, gin hp ten).

Biu s& 021X-NLTS
Ngày bao cáo:
Ngây31 tháng 1 nämsau

Don vi báo cáo:
UBND xa/phir&ng/thj trán
Doii vi nhãn báo cáo:
Chi cic Thông ké

CO CAU DAT
Dn31/ 12/20
Tng

Mc dick sfr ding d4t

Ma
SO

diên
tick
hr

Ho gia
Tong
so

nhjên
A
T6ng din tick các 1oi dh

01

A. DII !zông 'zglziep

02

I. DAt san xuát nông nghip

03

- Dat trông cay hang nm

04

+ DAt trng lüa

05

+ DAt cô dung vâo than nuôi

06

+ Dat trông cay hang nàm khác

07

- DAt trông cay Mu näm

08

2. DAt lAm nghip

09

-DatrirngsanxuAt

10

-DAtrCrngphonghO

11

- DAt rUng dc dgng

12

3. DAt nuoi tr6ng thUy sAn

13

4. Dat nông nghip khAc

14

B. DdIphi nöng nglzi9p
1.DAt&

15

- DAt thai nông thôn

17

B

1

you i turn: 7o
Diên tick dt thco dÔi tirqng dtrqc giao dé quãn 12

Din tIck dat tltco di iro'ng sfr dung

2

dinh,

T6 chc
trong

T chfrc

CØng

cá nhan

nutc

NN, cá
nhdn NN

(GDC)

(TCC)

(NNG)

(CDS)

3

4

5

6

dông
dan dr

CQng
T ongso

dông
dan cu
(CDQ)

7

8

IJEND
capxa
(BQ)
9

Th chfrc

.
phát triên
qu' dAt
(TPQ)
10

Tôchfrc
khác
(TKQ)
11

16

4

Myc dich sfr dyng dt

Ma
SO

A
-StOtaidothj
2. St chuyên dung
- DAt tt SO CO quan, cong trinh sg nghip
- DAt quOc phOng
-DAtanninh
- DAt sAn xuAt, kinh doanh phi nOng nghip
- St cO muc dich cOng cQng
3. DAt ton giáo, tin nguUng
4. DAt nghia trang, nghia df a
5. DAt sOng suAi và mt nirOc chuyên dñng
6. DAt phi nOng nghip kIt
C. D1 chica sfr dyng
1.DAtbngchuasCrdig
2. DAt d6i nñi chua sfr ditng
3. Nüi dA khOng có rCrng thy

B
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tng
diên
tIch
t
nhiên
1

Diri tich âh thco di tuxqng sfr dyng
H gia 16 chc T6 chüc
Cong
Tong
dmnh,
trong
NN, cá
dông
cá nhân
nuOc
so
nhAn NN dan cu
(GDC) (TCC)
(NNG)
(CDS)
2
3
4
5
6

Di&i tich dt thco di ttrqng dirqc giao d quãn I
T6 chfrc
Cong
Tôch&c
UBND
phat triên
dông
khac
cap xa
Tng s
qu3' d&
dAn ctr
(TKQ)
(I2
(TPQ)
(CDQ)
10
11
9
7
8

Thuy& minh tmnh hInh
Ngtrbi Ip biu
(Kfi, ho ten)

Ngây.....thang nänz20....
Chü tich IJBND xa/P/TT..
(K35, dóng ddu, ghi hQ ten)

7

Biu sO: 03/X-DS
Ngày Mo cáo:
Ngây 31 tháng I nArn sau

ST
T
A

Toãn xäfP/TT vã clii
ti& dn thOn/khu
B

DAN sO

Doii vi Mo cáo:
IJBND xalphu&nglthi trân
Don vi nhfln Mo cáo:
Chi cuc Thông ke
Don vj tinh: Ngwài

Nãrn20

Ma

Dan sO thö'i dim
1/1
A

Tong so
C

1

Dan sO thôi d16
31/12

TB:

Tng
A
so

TB:

flu

2

3

4

-

flu.

Dan sO trung bInli
nãrn
Tong so

TB: nil

5=(1+3)I2 6=(2+4)/2

A

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19

Tong so
AplKhu phô
(9/il So Dan/i IflUC
Ap!Khupho cáo
xalp/nrthig/thi Iran)

Can dOi dan sO toán xã/P/TT

02

ft näm

(+)Sinh

(-)Ch4t

(+)DEn

(-)Di

(Cuoi

TOng dan sO (nguti)
Trong do nfr (ngtrôi)

Ngnôi 1p biu
(Kj, ghi rö hç IS)

,Ngay .... tháng ... nani 20....
Cliii tjci UBND xafP/TT .........
(Kj, dóng daze, ghi hp IS)

6

Biu s& 041X-XHMT
Ngày n1in báo cáo:
Ngày 25/2 nm sau

SOcUQcKETHON
Nüm

Doiivj báo cáo:
UBNID xA/phtrbng/thi trân
Don vi nhân báo cáo:
Chi cvc Thông kê
A

Don vj hành clilnli

A
A
songso
Chia lheo Ap/Khu phá
(Ghi So Dank myc 1plKhuphd cüa
xOlphzrônglthf wIn)
rn

MA s

B
01

So cuyc kk hon (Cp)
Chia ra
KM hOn
Tong so
K& hOn
ln thfr hal
In dàu
trO'lên
1=2+3
2
3

02
03

NguO'i 1p biêu
(Kfi, hQ ten)

Ngày... tháng...nãm
Cliii tjch UBND xä/P/TT..
(K35, dóng dáu, ghi hQ ten)

7

Bi6 so: 05/X-TTXH
Ngày nhn Mo cáo:
NgAy 25/2 nAm sau

Tc( LE IRE EM DU'OI NAM TUOI DA Dot vi báo cáo:
DANG KY KHAI SINH
UBND xWphisàng/th frAn
Dot vj nhn bAo cáo:
Nam
Chi cic Thông ké

STT

A
1

B
TângsO

Ma
sO

Tang sO tré em
du'ói 05 tuôi tinli
dOn 31/12 näm
báo cáo (Tré em)

C
01

1

SO trë em diroi
05 tu81 dfl duoc
thIng kj khai
sinh
(Tré em)
2

T5k I tré em
dwói 05 tuôi dä
duqc thing k
khai sinh
(%)
3

Chiatheo
-Nam

02
03

2

Chia theoAp/lthu p/ic'
(0/il theo Dan/zinc Ap/K/m
pM cüa xa/phzthnglthj Iran)

NguOi Ip biu
(Kj, hQ ten)

Ngày... tháng...nãnz
Chu tjch UBND xä/P/TT
(Kfi, dáng ddu, ghi hQ ten)

8

0
NJ
S

Bi&s& 06/X-TEXH
Ngáy then báo cáo:
Ngày 25/2 nöm sau

sO TRUONG HOP TTY VONG DU'QC Dim v báo cáo:
BANG KY KHAI TIT
Näm

SIT

Ma s

A
I

B

C

Tngs

01

IJBND xafpliu&ng/tlij trân
Dot vj nhn háo cáo:
Chi cxc Thông ké
Doi vi tin/i: Nguth
Sá tru*ng hqp tfr yang duqc thing
kkhaitfl

Clthz(heo
-Nam

02
03

2

ala theo Ap/Khu phd
(Oh! iheo Danh myc Ap/Khu p/id cüa
xölpincânglthj (Mn)

Ngu'bi 1p biu
(Kj, ho Mn)

Ngày... tháng...näm
Cliii tjch UBND xafP/TT
(Kj, dóng don, gh!hp Mn)

9

0
NJ
NJ

Bi& sé: 071X-NLTS
Ngây báo cáo:
- Vi,i dOng 1/12
- Vg xuân 15/4
- Vi he thu 10/7
- Vi thu dOng/mña và nãrn 5/9

DIEN TI CH GIEO ThONG CAY
HANG NAM

Dot vi lap BC:
IJBND xa/phubnglthj trân
Dot vj nhn báo cáo:
ChicvcThOngkê

Näm20
V

Chia ra
Loi cay trong

Maa

A
TONG DT GIEO TRONG

B
01

LLüa

02

* Chia theo lo?i chân ruQng:
1.LMrung

03

2.Lüanuang

04

.
Tong cliçn tich H9, trang
tri
1

2

HTX
3

Drinvilinh: Ha
Tang
giãmso
,.,.acto
VOl cung
chfrc
ky nam
khác
truroc
4
5

* Chia theo g16ng lüa
-

0i6ng...

-

0i6ng.

-

Gióng

-

Gitng

II. Ngô và cay lining tIic có 1it khác
1.NgO (bâp)
2.Ké, lüa ml, lüa mch, cao luang...
III. Cay ly cü có chit bQt
1.Khoai lang
2. Sn (m$')
3.Khoai SQ
4. Dong girig
5.Cay thy cii có chAt bt khác
IV. Cay Mia
1.Mfa
V. Cfly thuác Ia, tliuác lao
1.Thu& Ia
2. Thuc lao
VI. Cfly lAysol
1.Bong
2.Day (b)
3.061 (Mc)
4. Lath
5.Cay lAy scci khác
VII. Cay có lit chü'a dAn
10

Chia ra
A

A

Loi cay trong

Maso

•A

A

Tong thçn tick Hq, trang
trai

HTX

,.,.actoz
chfrc
khac

Tang
giãmso
vói cung
k5'näm
truot

1.Du tucmg (du nanh)
(du phQng)
3.Wmg (me)
4.Cay có ht chfra dAu khác
VIII. fly rau, du, hoa, cay cãnh
1. Rau các loi
a.Rau thy là
Rau muOng
Cal the 1oi
Rau en
SEp eâi
Sup Ia
2.

Lac

Rauthylákhac
b.Rau lAy qua
DtrahAu
Dim ehuôt/ dim leo
Bixanh
BidO(Bingo)
Mu
Muóp
Su su
Ut trái ngçt
Ca ehua
Du lAy qua
RaulAycuãkhác
c.Rau thy cü, r hoc lAy than
Suhào
Ca rOt
Khoai My
Tôi tuai the loi
Hành tây
Flành eü tuai
Rau thy en, r hoc thy than khãe
d.Rau eac loi khae ehua phân vão dâu
2. Dâu eáe
Ioai

11

0
NJ
.1

Chia ra
Loi efly tràng

't

Tng din tick H,traiig

HTX

Tang
giflrn so
clifre
khac

tnrot

a.Dâu xanh
b.Dâu den
C

f.E$u!Ayhtkhác
3. Boa, cay cânh
a.Hoa các lo?i
Hoa lay on
Hoa h6ng
Boa khác
b. Cay cânh cáo lo?i
Dào
Mai
Qut
Bonsai
Cay cánh khác

IX.Cfty gia vj, du'ot Iiu hang nám
I. Cay gia vj hang narn
Otcay
Sã
Cay gia vj hang näm khác
2. Cay dtrçrc liOu hang näm
Bachà
Ngái cCru
Cay duac 1iu hang nàm khác
X.Cay hang nAm khác
1.Cay lam thfrc an gia sUe CeO voi...)
2.Cay lam phán xanh
3.Cay hang nàm khác

Ngirôi Ip biu
(Kj', ghi ro 1w IS

Ngay .... Ihdng ... nàm 20....
Chü tich UBND xa,P/TT
(Kj ã'óng daze, gui h9 IS,)

12

0
NJ
01

a

Bin s6: 08/X-NLTS
Ngày bAo cáo:
Ngày 25 tháng 11 nAm báo cáo

DIN TICH CAY LAU NAM
NAm20

Boii vj báo cáo:
TEND xafphtthnglthj tr4n
Dot vi nhfln báo cáo:
Chi ciic Thóng ké
Dan vj (lith: Ha

Chia ra
FAng/giãmó
trng
so cling phân tan
k3' nAm cho san
tru*c
pnam
cay

Lojii

cay

trng

A
TONG DIN TICH m$N CO
LCâyAnquä
1.Nlio
Diên tich hiên có
Thong dO: Tróng
mOi
Diên tich cho SP
2. Xoài,
An qua nhi4t dOi, cn
nhiêt dói
a. Xoài
Din tich hiên có
Trong do: Tr6ng
Si
Din tIch cho SP
b. Chu&
Diên tich hiên cô
Trong dO: Tróng
Si
Dien tich cho SP
c. Thanh
Dien tich hiên cô
long
Trong dO: Trng
Si
DientichchoSP
d. DCra
Di4n tich hien có
(tham,
Trong dO: Trng
khôm)
Si
Diên tich cho SP
e, SAu riêng Dien tich Men có
Trong dO: Tr6ng
Si
Dien tich cho SP
f. Na (mAng Din tich Men có
du)
Thong dO: Tr6ng
Si
cay

MA
A
so

B

Tthig
A
so(ha)

1

Ho,
trang
tri

HTX

2

3

Các t
chfrc
khác

4

IPX

5

6

01
02
03
04
05
08
09
10
11
14
15
16
19
20
21
24
25
26
29
30
31
34
35
13

0
NJ
a..

Chia ra

Loi cay trong

Ma
s

Tng
s(ha)

Ho,
trang
tri

HTX

Các t
clifre
khác

A

B

1

2

3

4

A

g. Mang ct

h. Dii dü

Diên tich cho SP
Din tich hien có
Thong do: Tthng
Si
Dien tich cho san gp
Diên tich hiên có
TrongdO:Tr6ng
mãi
Din tich cho san SP

m. Các loai Diên tich hiên cô
cay an qua
Trong do: Tr6ng
nhiêtdôiyà mài
can nhiet dôi Dién tich cho SP
khác
3. Cam, qu9t Va các 1oi qua có müi
khác
a. Cam
Diên tich hiên có
TrongdO: Tr6ng
Si
Dién tich cho SP
b. Qu9t
Diên tich hiên có
TrongdO: Trng
Si
DiGn tich cho SP
c. Chanh
DiGn tich hiên có
TrongdO:Trng
Si
Diên tich cho SP
d. Buti,
Diên tich hin cO
bong
Thong dO: Tr6ng
Si
DiêntichchosP
f. Cay on
qua có illS
khac

Diên tich hin có
TrongdO: Tr6ng
mâi
Dientichchosp
4. Tao, man va các ba1 qua có hat
thu tao

rangIgia€ cay tràng
so cling phfln tan
kj' nüm chosãn
trn*c
pham

5

6

36
39
40
41
44
45
46
114
115
116
119
120
121
122
125
126
127
130
131
132
135
136
137
160
161
162
165
14

Chia ra
Fänglgiä .t
trng
Các tâ so thug phâu tan
k3' nAm chosãn
chfrc
triró'c
pham
khác
cay

A

A

Loi cay trong

A
a. Tao

Ma

B

Din tich hin có
Trongdó:Tr6ng
Si
Di4ntIchchoSP
Diên tich hi4n có
Trongdó:Trng
Si
Din tich cho SP
Din tich hin có
Trongdó:Trng
Si
DintfchchoSP

166

f. Các Io?i
DiGn tich hin cô
qua có ht
Thong dO: Tr6ng
iti tao khác mOi
Dien tich cho SP
5. Nhan, vai, chom chôm
a.Nhan
Dien tich hiên có
TrongdO:TrMg
Si
Di4n tich cho SP
b. Vãi
Dien tich Men có
Trong dO: Trng
Si
Dien tich cho SP
c. Chôm
Diên tich hiên có
chom
TrongdO: Tràng
Si
Diên tich cho 3?
6.Cäyanquakhác
a.
b. Cay an
Dien tich Men có
quäkhác
TrongdO:Trng
Si
Din tich cho SP
II. CRy Iy qua chfra du
1.Dira

241

b. Mn

c. Mci

Tng
s(ha)

1

trang
tri

HTX

2

3

4

5

6

167
168
171
172
173
176
177
178

242
243
246
247
248
249
252
253
254
257
258
259
262
350
351
352
355

15

Chiara

Loi cay trong

A
Diên tich hiên có
Tronga'o:Trãng
mw
Diên tich cho SP

Ma
s

lông
s(lia)

HQ,
trang
tri

HTX

Các t
chfrc
khác

B

1

2

3

4

•.-,ha
A
Fang/gianno
cay trong
so càng phftn tan
lit nAm chosãn
truóc
phani

5

6

356
357
358

3.CAy 1y dAu khác
Diên tich hiên có
Trong do: Tr6ng
mm
Diên tich cho SP

401
402
403

III. Biàu
Din tich hiên có
Thong do: Trng
'no'
Dien tich cho SP
A.,

406
407
408

IV. Ho ticu
Dién tIch hiên có
TrongdO:1r6ng
Si
Diêntichchosp

511
512
513

V. Cao su
Din tich hiên Co
Thong dO: Trng
SI
Diêntichchosp

516
517
518

VI. 0 phê
DiGn tich hiên cO
Thong dO: Trng
mui
Dién tich cho SP
VII. Chê büp
1. Chê büp
Diên tIch hiên cO
TrongdO: Trãng
mcii
Din tich cho SP

521
522
523
526
527
528
529

2.Ché Mi Ia

16

Chia ra

A

Lo' cay trong

A
Din tich h14n eó
Trongdó:Trng
Si
Din tich eho SP
'/111. Cfly gia vj, cay thrçrc 1iu Ian
nAm
1. Cãygiavilaunäm
a. Gfrng
Din tich hin eó
Diên tich cho SP
b. DinE
Dien tich hiGn Co
huong
Diên tich cho SP
c. Vani
Dien tIch hien cO
Diên tich cho SP

Ma

B

Tong
s(ha)

HQ,
trang
tri

HTX

Các tO
chfrc
khAc

1

2

3

4

FAngIgiAn cay trMig
so cling phfln tAn
kj' nAm chosãn
tru'ót
pham

5

6

532
533
534

538
539
540
543
544
547
548

f. Cay gia vj Dien tich hien cO
Iâu näm
Diên tich eho SP
khác
2.CAy dirge lieu Mu nArn
a. NM
Di4n tich hien cO
Diên tich cho SP
b. Tam thAt Dien tich hien cO
DientichchoSP

600

I. Cay dirge Dien tich hi4n co
lieu Mu nAm Dien tich cho SP
khAc
IX. Cay Mu 11Am khAc
1,DâutAm
DiêntIchhiênco
Trongdó:Tróng
mOi
Diên tich cho SP
2. Ca cao
DiGn tich hiên cO
Trongdó:Tróng
Si
Diên tich cho SP
3. Cay son
Dien tich hien co
Thong dd: Tr6ng
Si

675

601
604
605
606
609
610

676
679
680
681
682
685
686
687
690
691
17

0
(a)
0

Chia ra
A

4
5. Cay 1k
flölfl khác

Loi cRy trong

Ma
.
so

Tang
A
so(ha)

Ho,
trang
trai

HTX

A

B

1

2

3

Diên tich cho SP

692

Din 11th hin cá
Thong do: Tr6ng
Si
Diên tich cho SP

741

Ngiroi Ip biu
(K35, ghi it lip ten)

A

A

Fãng/giãn& cay trong
Các tã so cling phân tan
kj' nlm chosãn
clifrc
trnó'c
phOm
khác

4

5

6

742
743
Ngày .... tháng ... nUin 20....
Cliü tich UBND xWPITT
(Kj, dOug ddi,, ghi lip ten)
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Biu sá: 09/X-NLTS
Ngày báo cáo:
Ngày 25 tháng 11 nãrn báo cáo

NUOI TRONG THUY SAN
NAm 20

Don vj báo cáo:
$
UBND xãlphuOng/thj trân
Dot vj nhn báo cáo:
Clii cc Thông ké

Chia n

A
DT nuôi tràng thüy san
SôcasâcóDTnuôiTS
a.Nuôi cá
- Ca tram, chép, chày
-Rôphi
-Ca

b.Nuôi torn
- Tom cáng xanh
-Tom

Don vi
tinh

Thng
s

B
Ha
CasO
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Lang/hO
Ca sâ
Lông/be
Lông/be
Mr
Lông/be
Lông/be
M3

1

Chênh 1ch so
cüngk5'nAm
tru*5t (+,-)
Nuôi Nuôi ban Quãng
Nuôi
0 g
thâm
thâm
canh
thâm
canh
cmh
cãitin
canh
2
3
4
5
6

Din
tIch
nuôi
tmng
rung
hia
7

c.Nuôi thüy san khác
d.11am nuOi giông TS
Làng/bè nuOi dilly san
So ca sà cO lông/be
a.Lông nuOi cá
TD:Cá tram, chép, chày
lông thO tIch lông
b.Lông nuOi torn
TD:
TOng the tich lông
b. Lông nuôi thUy san
Long/be
lchác
ID:
LAng/be
MV
Tong the tich lông

Ngut'i 1p biu

,bfgày .... tháng ... Mm 20....
Chll tich UBND if/PITT..

(Kj, ghi hç ten)

(Kj, thing ddu, ghi hQ ten)

19

Biu so: 1O/X-XHMT
Ngky báo cáo:
Ngáy 20/10 nthn bao cáo

SO TRU'UNG, LO?, PHONG HQC,
GIAO WEN, HQC SINH MAM NON
Nãm20

Do'n vi báo cáo:
UBND xWphtrOng/thj trán.
Don vi nhân báo cáo:
Chi cuc Thông kê

-20

(Th&i dim 30/9)

Donvi
tfnh

Näm
trtr&c
1

- só trtr&ng mu giáo

B
Trut'ng
Nba tré
Tnrrng

- S tnrbng mAm non

Trutng

Chi ticu
A
1. Trirô'ng giáo dye mm non
Bao g6m: - só nha tré

2.Ló'phyc
- He nhà tré

Tang

o

2=3+4+5

Cong
lap

A

Dan
lap

A

Tu'
thuc

3

4

5

L&p
Nhóin tré

- FI mhi giáo
3. Phông hçc

Lap

- Phông hçc kiên c

Phông
Phông

- Phông hçc ban kiên c6

PhOng

- Phông hgc tin

Phông

4. Giáo viên

- S6 giáo viên nhà tré

Ngu'bi
Nguti

Thong dó:+ N&

Ngtthi

+ Dan tOc it nguOi

Nguti

- S6 giáo viên mk giáo

Ngubi

Trongdó:+N&

Ngir&i

+ Dan 1Øc it nguti
h

Näm nay

•

A

5.So hçc sinh mam non
- He nba tré

Ngu&i
Ngu'oi
TM

23vngd6:+ Nit

Tré

+ Dan tOc it ngtr&i

Tré

- H mu giáo

Hçc sinh

Thong a'ó:+N&

Hçc sinh

+ Dan tQc it ngirai

Nguôi Ip biu
(K3, gIll rö h ten)

lice

sinh
,Ngày .... tháng ... nan; 20....
Chü tich UBND xü/P/TT .........
(Kj, ã'óng ddu, ghi hQ ten)
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Biäu sá: 11/X-XHMT
Ngãy báo cáo:
Ngây 20 tháng 10 näm
báo cáo

sO TRUUNG, LUP, PHONG HQC, GIAO
viErc, HQC SINIT PHO THÔNG TIEU HQC
Narn20.....-20.....

Bo'n vj báo cáo:
TJBN]J xA/phuông/thj trân
Don vi nhn báo cáo:
CM c'c Thông kê

(Thbi diem 30/9)
Näm nay
Clii ticu

A
1.Tru*ng tiu liçc
Thong do: S tnr&ng dat chun
2. LOp hçc
3.Pliông lice
Chia ra: - PhOng hgc kiên cA
- Phông hge ban kiên c6
- Phông hc tam
4.Giáo viOn
Thong dá: - Nit
-DAn tQc it ngaM
-Giáo viên dt chun
5.Hc sink
Thong dO: - Nit
-DAn tOe It nguOi
. Giáo due tiu hoc trong tru'ông
A
nhieu cap hoc
Trtthng ph thông co s& (cAp 1+11)
Tnrbng trung hgc (cAp 1+11+111)
Lop hyc t16 hçc
PhOng hçc tiu lice
GiAo viên tiu hyc
Trong dO: Nltr
-DAn tOc it ngtr&i
-Qiáo viên dat chun
Hçc sinh tiu hyc
Trong dO: - Nit
-DAn tOe It ngirbi
Ngtrôi 1p biu
(1(5. ghi it hp ten)

Bony!
tmnli

NAm
truó'c

B

1

Tng s

Cong
ip

Dan
lap

thc

2=3+4+

5

Tru*ng
L&p
Phông
"
Ngu*i

Nguôl

Triwng

Lop
Phông
Ngu*i

Nguôi

,Ngày.... tháng ... nàn20....
Chñ tich UBND xä/P/TT
(Kfl, dOng dan, ghi hQ ten)
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Biu s& 12/X-XHMT
Ngày báo cáo:
Ngày 15 tháng 1 nAm sau

NTL&N LTXC CUA TRAM Y TE
Nüm 20
(Co dên3 1/12)
Nám truót

Don vi

Clii tiên

tinh

A

B

T&ig so lao dng

Nguti

Nliftn Ic y

NguOi

Don vi báo cáo:
UBND xa/phu?xng/thl trân
Don vi nhn báo cáo:
CM cuc Thông kê

.c

Tong so
1

Nan nay

Trong itO:

Nfr
2

-

A

Tong so
3

Trong do;
Nfl
4

Chia ra:
Ngành y:- Bác si

Nguài

-Ysi
-Ytá
-HQsinh
Ngàith dzrçrc: - Duçsc si (câ TS,
PTS)

Nguti

- Dirgc sitrung cp
- Dwac tá

NgirOi 1p bik
(Kj, ghi rô hp (eu)

,Ngày.... tháng... näm20....
Chü tich UBND xfllP/TT .........
(Kj, ä'óng ddu, ghi hQ ten)
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0
(a)
01

B16 sth 131X-XHMT
Ngày than báo cáo:
Ngày 15 tháng 1 näm sau

STT

Thôn/khu/bAn/tô dan pIz

A

B
Tngst

1
2

AplKhu pM
(Ghi theo Dank inyc Ap/Khu
pho cüa xaiphithnglthj Iran)

TIEM CHUNG TRE EM
DTJ'OL MQT TUOI
Näm2O

M

so

C
01

S trö em daM I
tuãi trong nám
(ngubi)

1

Dot vi báo cáo:
UBND xa/phubnglthj trAn
Don vj nhan báo cáo:
Chi cvc Thông ké
Sátrëemthróril
T5 18 tré cm du*i
tuãi daVe tiên
chüng dy dfl
I tuôi dave tiêm
chüng dky âü
các Ioi vAc xin
phbng bnIi theo các 1oi vile xin
quy dink cüa BQ
(%)
Y th(ngu'Oi)
3(2/1)xlo0
2

02

03

..

Nguôi 1p biäu
(Kj, ghi it hç ten)

,Ngày .... (hang ... nàzn 20....
Chü tich UBND xaIPiTT
(Kj), dóng dazi, ghi hp ten)
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Biu
14/X-XHMT
Ngày báo cáo:
Ngay 15 tháng 1 näm sau

SO HQ DAN CU' NGHEO

so:

Mm2O

A

STT

A

Don vi báo cáo:
UBND xä/phuóng/thj fran
Don vi nhAn báo cáo:
Chi cic Thông ké

1Waso

B

C
A

Tongso

iongsohq

S6hodflncir
nghèo

TS' I % sO
liôdflncn
nghèoso
tong sO hQ

1

2

3

•nz

A

A

01

Chia theo: Ap/Khu pM
Ghi !Izeo Dan/i muc Ap/Khuphd ctha
xcYlphurtnglthj Iran)
1

02

2

03

3

04

Nguoi Ip bin
(K), ghi ro hc, len

,Ngày .... tháng ... narn 20....
Chñ tjch UBND xälP/TT
(K), thing dat,, ghi hQ ten)

24

25

Bi&i s6: 15/X-XHMT
Ngày nh.n báo cáo:
Khi phát sinh: chni nhflt sau 01 ngày;
Ca nAm: gay 31/1 näm sau

sO VJ THIEN TAT vA Môt DQ THIET HA! yE NGU'ffi
DOTfflENTAJGAyRA
Tic
Nan,

Dot vi báo cáo:
UBND xã/phirông/thi fran
Don vi nhfln báo cáo:
Clii cue Thông ké

Chia ra theo loai thiên tai
Ma so TOng so
BAo
A

II

vu thiOn tai (Vu)

01

T1iit h3i v ngtrôi
só ngirôi diM Ngir&i)

02
03

Phun&

04

- Trêem
S6 ngirai m.t tieh (Nguti)

05

-

-

Phuna

- Trêem
So ngithi bj thuong (Ngithi)

1

2

?4?. Dong Mt
3

4

LU,i
5

L6c
6

Mua
Ret
Sat Ia
IOn, Ngp lijt dm,rét
Set dánh Khac
muada
hat
7
8
9
10
11
12

06
07
08
09

-

Phun&

10

-

Trêem

11

Nguôi Ip biu
(Kj hp ten)

Ngày
tháng nàn
Chü Hell UBND xafP/fl .........
(Kj, dóng doz,, gui hp tên,I
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Biu s& 16/X-XHMT
Ngày nhn báo cáo:
Khi phát sink chm nhât sau 01 ngày;
Ca nàm: ngây 31/1 näm sau

TIflT HAl YE TAI SAN DO THIEN TAT cAY itt

Tng so
TT

Thiçt hi

Don vi
t1nh

A

B

C

1

1.1

Chia theo Ioai then tai

K5' báo Cngd6n Bão
cáo
tir dâu
näm
1

2

3

Ap DQng Lii, lii
thâp dat
quét
nhit
dOi
4
5
6

L6c

7

Mita Ngp Ret S?tlO Set
IOn,
LW dam, dAt dánh
muadá
ret hal

Khác

10

13

8

9

11

12

N!iã cm

1.2

Tángs6nhàdã,sap,
bi cuon troi
Tng s nhà ngp

1.3

Tóng so nhà s?t 10, hit h?i, tOe mái

2
2.1

Trtrônghçc

2.2

Tnrông, diem triiông bj
sap do, cuôn trôi
TrirOng, diem tnrbng bj ngp, hit hi

2.3

Phông hçc bj 4p do, cuOn trOi

2.4

PhOng h9c bj ngp, hit hi

3
3.1

Bnh vin

3.2

Don vi báo cáo:
UBND xa/phu&ng/thj trãn
Don vi nhãn báo cáo:
Chi cue Thông ké

Tfrngày..../..Jln.../....
Nan,

SO phOng khthn, phông diM hi, trm
xá, Iram diêu thrOng bj sp dO, cuOn
troi
So phOng khAm, phông diêu trj, tram
xá, tram diêu throng hi ngp, bj hr
hai mOt phAn

Ngoi nha
Ngôi nhà
Ngôi nhà
Tru&ng, dim
tnthng
Tnrông, diem
tnthng
PhOng
PhOng

PhOng

PhOng
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Tang sO
IT

TIiit 1w1

D
t1nh

A
4

B

C

NOng nghip

4.1
4.2

Diên tich lüa bj ng9p, hu hông
Dién tich Iña bj mAt hang

Ha

4.3
4.4
4.5

Diên tich hoa mâu bj ngp, S hông
Di4n tich hoa mâu bj mAt träng
Trâu, bO ch&

Ha
Ha
Con

4.6

Lçcn ch&

Con

4.7

Gia cAm ch&

Con

5

Thüysãn

5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
7
7.1

s6 krong thüy san bi thiet hal
Lãni nghip
Diên tich virOn irom bi thiêt h?i
Din tIch rirng bj thiêt hal
Thny lyi
S6côngtrmnhthUylojbj

7.2

S hông
Be bj VU, bj cuAn trôi

Dien tIch nuôi trng bj thit hal
Tàu, thuyn bj chim, mAt tich
Tâu, thuy&n bj hit hl

K5' bao Cong d6n Bâo
cáo
tfr S
näm
1

2

3

Chia thco loai thiOn tai
Ap DQng LII, lii Lc Mira Ngp Ret Sat là Set Khác
thp d& quét
IOn,
hit dam, dat dánli
nhiet
mtra dá
ret hai
d&L
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ha

Ha
Cái
Cái
TAn
Ha
Ha

at
m
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0
S

Tang SO
Dot vi
t1nh

TT

Thiçt hi

A
7.3

B
Dêbj sat

C
m

7.4

Kê hi vä, cun trôi, sat

m

7.5

Kênh muang sat, là hir hai

7.6

S ding bj hir hai

rn
Cái

7.7

S trm, may born bj ngp

Cái

7.8

Khoi ltrqng dt sat, lrôi, b& lap

m3

8
8.1

Giao thông
ChiEu dài throng hi S hi

m
rn2

8.3

DiGn tich mat thrOng hông
Kh6i luqng dAt, dá sat trôi, b6i lAp

8.4

S cAu, cong sp trôi

Cái

8.5

s6 cku, c6ng hu hai

Cái

8.2

9

1

2

3

lu

Khac

13

rn3

Nangltrqng

9.1

Ct din trung, cao Sd6, gay

Cái

9.2

Ct din ha th d, gay

Cai

9.3

Day di4n dat

m

9.4

Cái

9.5

Tram bin áp, bi& th hông
May bin áp hông

10

Thông tin lien Ic

Cii

COt thông tin dó

Cái

10.1

KS' báo CQng d6n Bäo
cáo
tfr dâu
närn

Ctiia theo loai then tai
Ap Dng Lu,
L6c Mua Ngp Ret satlO Set
thâp dat
quét
Ian,
kit dam, dat dánh
nhiêt
mua dá
ret hai
doi
12
4
7
10
11
5
6
8
9

Cái
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Tang SO
'FT

Thiêt hi

Don si
tinh

A
10.2

B

C
m

Day thông tin dfrt

K5' báo CQng d6n Bão
cáo
tfr Mu
nAm
1

2

3

Chia thea loai thiên tai
Ap Dông Lu, LU L6c Mua Ngp Ret S?t Là Set KháC
thãp dat quét
Lan, htt dm, Mt dánh
nhiêt
mua dá
ret h&
dài
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10.3
11

U'&c tOng giá tn thit hal

Ngiroi 1p bithi
(Kfi, /19 ten)

Tn. dOng
Ngây
(hang nárn
Chu tjch UIBND xflIPJTT .........
(Kfi, dóng ddu, ghi hp ten)
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Biãu s6: 17/X-TMDV
Ngáy nhn bao cáo:
Ngáy 3! (hang 01 näm sau nâm b cáo

sO Co. SO, LAO DQNG TRONG CAC CQ sO KiNII TE cA THE
PHI NONG LAM NGHLtP vA THUt SAN

Don vi báo cáo:
UBND x/phtthng
Dan vi ntifln báo cáo:
Chi CucThãng ké

NAm 20
XAiphtSg•

S lao dng (ngixoi)
Ngànli

SIT

MA so

B

C

lông sO (0102+03+...+06)

01

A

Cong nghip

02

2

Xãydng

03

3

Thuang nghip, sCm chfta

04

4

Vn tãi, kho hAl

05

5

Luutn,Anu6ng

06

6

Djchvkhác

07

Nguti Ip biOu
('Kj, gui rö lip Mn)

TOng sO (cos&)

1

TOng sO

Thug do: MU

2

3

• Ngay .... Tháng ... nOm 20....
ThU trtrOtg don vj
(Kj, dóng dart, gui lip Mn,)
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ZE

BIEU SO: O1IX -NLTS, 02/X-NLTS:
DIN TI CII, Cci CAU DAT
1. Mgc dIch, 9 nghia
Din tIch d&t là chi tiêu dánh giá hin trng sfr dung Mt phic vii vic quy hoach
và xây drng ké hoch sfr dung dat mOt each cO hiu qua; dng thi là can ctr d d
xu&t vic ban hành hoàn chinh chInh sách pháp lut v& dat dai; là m&u s6 dè tInh các
chi tiêu thóng kê nhu: rnt dØ dan s6; thu nhp bInh quân tren mQt don vj diGn tIeh,
hiu quàtrên rnQt don vj Mt...
Ccx cau dAt nh&m dánh giá ti trçng the loai dAt thea mi,ic dIch sü dpng so vóithng
din tich dAt tij nhiên; hoac ti trçng cac loai dAt chi tit so vâi t6ng din tich dAt khái
quát theo mic dIch sü dyng... theo yeu cAu cüa the cAp quán 19, nghiên cUt...
2. Khái nim, nQi dung, phwo'ng phãp tinh
a) Di9n tich At
Tng din tIch dAt nhien cüa don vj bait chinh là toàn bØ din tIch the loai Mt
thuQc pham vi quân 19 hânh chinh cüa dan vj bait chInh do trong duOng dja giOi hành
chinh xac djnh duqe lAy thea s6 lieu do co quart dja chInh có thArn quyn do dc va
cong bó.
Tng diên tIch Mt tç nhiên bao grn nhi&u loai dAt lchác nhau tuS' thea tiêu thfrc
phân loai. Thông thuäng di4n tIch Mt dai dçoc phân theo mite dich sü dvng và nguäi
sü dpng
(1) Dien tEch dAt theo tiêu thik myc dIch sil' dyng: Là din tIch cña phAn dAt eó
cUng mvc dich sü dung trong pharn vi elm don vj hành chinh, baa gm: dAt nông
nghip, dAt phi nông nghi4p và dAt chua sfr dgng.
- DAt nOng nghip: Là dAt sU dung vào miic dich san xuAt, nghiên cfru, thi nghim
v nOng nghip, lam nghip, nuôi trng thu5' san và mvc dIch bào v, phát trin thng;
baa gm: Mt san xuAt nOng nghip, dAt lam nghip, dAt nuOi trng thu5' san và dAt
nOng nghip kháe.
+ DAt san xuAt nông nghip: Là Mt nOng nghip sIr ding vào mvc Web sanxuAt
nông nghip; baa gm dAt tr6ng cay hang nàm, dAt trng cay lâu näm.
+ DAt lam nghi4p: Là dAt eO r&ng t nhiên hoc có rtrng tr6ng dat tiêu chuAn r&ng
thea quy djnh elm pháp lut v baa v và phát trMn thng; Mt khoanh nuôi phc hói
rung (Mt da giao, cho thuê d khoanh nuôi, bào ye nhftm phc hi rung bang hinh thUc
tir nhiên là chInh); Mt d trÔng rfrng mâi (Mt dà giao, cho thuê dè trng r&ng và Mt cô
cay thng mOi trng chin dt tiêu chuAn rtrng. DAt lam nghip bao gm dat thng san
xuAt, Mt rfrng phOng hQ, Mt thng dc dvng.

0

a..

+ DAt nuoi tr6ng thu5' san: Là Mt dirge sà dvng chuyên vao mvc dieh nuôi, frng

thus' san; bao grn ilk nuôi 1r6ng nuot lgvà

a ehuyên nuôi 1r6ng nuot nggt.

+ D&1ân muái: LàdAt cacruongmuói &sU dung vào mge dich sânxu&mu6i.

~ DAt nông nghiép khác: Là dAt tai nông thôn sü dgng dé xây dvng nhà kinh và
eáe loai nba khae phe vii mtc dich trông trgt kà ea cac hInh thfre tr6ng trçt không trirc
tip trén dAt; xây dirng ehu6ng trai chän nuoi gia sñc, gia ern va cae loai dQng v@t
khác dirge pháp lut eho phép; xay drng tram, trai nghien ethi thI nghim nông
nghip, Mm nghip, thüy san, xay dijng eq s& tram tao cay gi6ng, con gi6ng; xay dçrng
kho, nba eña hØ gia dInh, eã nhân d ehüa nông san, thuáe bào vO thge 4t, phan bón,
may mOe, cong et san xuAt nông nghip.
DAt phi nông nghip: Là Mt dang dirge sü dung khOng thuOc nhOm Mt nông
nghip; bao g6m: dAt a, dAt chuyên dung, Mt ton giáo, tin ngtmng, dAt nghTa trang,
-

nghTa dia, Mt song, ngôi, kênh, rach, su6i và mat nuàe ehuyên dUng, Mt phi nOng
nghip kháe.
+ DAt &: Là Mt dè xay dirng nba &, xay diyng các cOng trInh phiic vp eho däi

sang; Mt vuth, ao gân 1Mm vâi nha a trong cüng mQt thtra Mt thuQc khu dan cu (ké cá
tru&ng hgp vu&n, ao g.n li&n vai nhà & riêng lé) dâ dirge cOng nbn là Mt a; bao gm
Mt & ti nông thôn va Mt & ti do thj.
+ DAt chuyên dUng: Bao g6m Mt trt sâ co quan, cong trmnh sir nghip; Mt qu6c

phông, an ninh; dAt san xuAt, kinh doanh phi nOng nghip; Mt dUng eho mpc dIch cong
cQng.
+ DAt ton giáo, tin ngu.rthig: Là dAt do eq sâ ton giáo sU ding và Mt eó eq s& tin

ngu&ng dan gian; bao gm Mt tOn giáo và dAt tin nguang.
+ DAt nghTa trang, nghia dia:La Mt d& lam nai mai tang tap trung.
+ DAt song su6i va mt nuràc ehuyên dUng: Là dAt cO mat nuo'e không sU dung

chuyên vào cae mite dieh nuOi trng thUy sân,thu di4n,thu' lgi. DAt song su6i và ma
nude chuyên dUng bao g6m: Mt song, ngôi, kênh, rach, su& va Mt có mat nude
ehuyên dUng.
+ DAt phi nOng nghip khác: Là dAt lam nba nghi,lan trai, nhà tam (khOng phài là

nhà &) d nguôi lao dQng sà dung tai eáe trang trai & nOng thOn; Mt d xây di,rng eq s&
san xuAt djeh vu nông, lam ngu nghip tai do thj nhu xây drng nha kinh va eác loai
nha kháe phuc vii muc dieh trng trot (k& cà eáe hmnh thfrc trOng trgt khOng trijc tiêp
trên dAt), xay dvng chung trai chan nuoi gia sue, gia em và các loai dQng 4t khác
dirge pháp luat cho phép, xãy drng tram, trai nghiên efru thI nghi4m nOng nghip, lam
nghip, thUy san, xây dirng eq s& tram tao cay giông, con giOng, xây dung kho, nhà
cüa hØ gia dInh, ea nhân ehfra nông san, thuóc bào v4 thvc 4t, phân bón, may moe,
cong cii san xuAt nông nghip.
2

- Nhorn dat chua sfr dvng: Là d4t chua xáe djnh rniic dIeh sU dung; bao gOm dat
bang chua s& dyng, dt dè,i nUi ehira sU dijng, nüi dá không có rfrng cay.
+ DAt bang ehua sU dung: Là dAt bang phkg a dOng bang, thung lUng, eao
nguyen ehira s dung.
+ DAt dOi nüi ehu'a sfr dvng: Là dAt chua sã dgng trén vting dOi, nñi.
+ NUi dá không có rtrng cay: Là dAt chua si dvng a dng nüi dã, trên do không
có rtrng cay.
(2) Diên tIch dAt thea tiêu thz2c ngwài sñ' dyng, quán ij) dAt:
- Nguti sfr dvng dAt: Là ngu&i duge Nhà rnrót giao dAt, cho thuê dAt, cong nhn
quyn s dung dAt; bao gm hØ gia dInh, eánhân; cQng dng dan cu; tO chdc (trong
nude), ca sO' tOn giáo; tO chie nude ngoài, cá nhân nude ngoài.
- NguO'i dirge giao quân l dAt: Là tO ehdc trong nude, eQng dOng dan cu, doanh
nghip lien doanh, doanh nghip 100% von nude ngoài dirge Nlià nude giao dAt dE
quàn l'; bao gOrn tO chfrc duge giao quãn ly dAt, eØng dOng dan Cu dugc giao quàn l
dAt.
i5) Co cu dat:
(1,) Cc' cdu dien tEch dAt thea tiêu thz'cc myc dich sá' dyng:
Là ti trçng dieri tich cUa phkn dAt có cUng rnic dIch sU dung trong phm vi dien
tich tu nhiên cüa dan vj hành chInh,bao gOm trgng dAt nông nghip, dAt phi nOng
nghip và dAt chin sü dvng chim trong tOng dien tich ti,r nhiên.
(2) Ca' cdu dien tEch dAt thea tiêu thur ngu'ãi th dyng, quán lj dAt:
Là ti tr9ng diGn tIch cUa phn dAt Co cüng dOi tugng sã dung hoc dOi tugng
dugc giao dA quàn l trong phrn vi dien tIch tu nhân cüa dan vj hành chinh, bao gOm
t' trçng dAt eüa eáe dan vj, cá nhân, tO chfre... quàn l hoc sfr dvng chiérn trong tOng
diên tIch tr nhiên.
3. Phãn tO chü yu
- Then trang sfr dpng;
- Loai dAt;
4. TO chü'c thu thp, nguOn sO lieu
Day là yëu cAu thOng ké thu&ng xuyên hien trng dAt dai hang nAm. CAn cfr vào
sO lieu ehuAn TOng kiOm ké dAt dai a mQt nAm nào dO, theo dOi bin dng, ehuyn hoa
dAt dai hang nArn dO cO sO lieu thçc trng eüa the nAm tMp theo.
Cong táe dja ehInh và thOng ké dAt dai dugc chi do thOng nhAt t& BQ Tài nguyen
và Môi tru&ng. Nghi4p vv chU yOu cUa thOng ke dAt dai là phài cp nhat thu&ng xuyên
ffrng yOu tO lien quan sfr dung dAt phát sinh trong nArn, dO sau mQt nmtOnghypluykO1i,
3

aolfips6liêuhiênngtth31/12,tIrdalpbiEubaocao
BIEU SO: 031X-DSDAN sO nàm 20...
1. Mçic ttIch, ughia
Dan s6 là vAn dA trung tam eUa KTXH, là vAn dA con nguti. Th6ng ké dan s6 là
yeu eu dt ra cho toàn quc cling nhu m& cAp hành chInh.
só lugng dan s6 là mOt trong nhüng cM tiêu kinh t-xa hOi ca bàn, quan tr9ng d6i
vói viee xay dvng chinh sách, k hoach phát tri&n kinh t-xA hôi, dáp rng cac nhu eku
phat tri&i con nguti; quàn 19 và di&u hành nAn kinh t& só li.rgng dan sA cOn là ehi tiêu
ca bàn d tinli toán eac chi tiêu bitt quân theo dAn ngiräi và cáe cM tiêu nlifln khAu
lice khác.
2. Khái nim, nOi dung, phirong pháp tInh
M6i qu6e gia, m6i cAp hành ehinh dAu eó S6 lung dan só. DAn s6 dirge xác djnh
tai eac th&i dim và xac djnh dAn s6 trung bInh eüa eae thOi dim do. Dan s chfnh là
s6 ngi.thi Cu trU trén môt dia bàn, do do cOn gçi là DAn cii. Mot nguäi, hay mOt s6
ngu&i cñng a, cftng An tao thânh Ho dAn cii. Trong thóng kê, DAn s dtrac xac djnh
theo khai niem "NhAn khAu thrc té thir&ng trü" NKflfl) ti ho và NhAn khAu dac
thu.
NKTTTT 411 Iz5 tInh dAn thai diAm th6ng ké (khOng phAn biGt vAn dA dang k9 ho
khAu thu&ng trd), bao gôm:
1) Nhltng nguOi vn thiräng xuyên An & ti ho tInh dAn th&i diAm th6ng ke cia
dirge 6 tháng trâ len.
,96'i vol nhfrng nguo'i cO hal hoçc nhiu nol & dirge xae djnh là nhAn khAu thire tA
thträng trá tai nai hç cO thôi gian An ngü nhiAu han (nai a ehinh). D6i vOl nhi?ng nguài
an mat no'i, ngñ mat nd dirge xae djnh là nhAn kh4u thgc tA thi.thng trá t?i ho nai hç
ngü.
Di vOl ngw&i di lao dng, hay là 113, SV các trir&ng CD, £11, cdc trzr&ng chuyên
nghip khác ('tnt hQc sinh phd thông) thuz3'ng xuyên an, 0' tgl nhà tnç: NAu hQ An &
ehung vOi ho eho thuê tr thi tinh là NKTTTT eüa ho eho thuê tr9; nAu hç An riêng thi
eoi là mOt ho dOe 1p. m& bu6ng trQ dirge tInh là mOt ho.
2) Nhung nguôi mâi chuyAn dEn & 6n djnh tai ho (vA lam dâu, nghi hiru VA a ti
ho, v.v...) va nhftng tré em moi sinh tnude thai diEm thóng kê; không phAn bia hQ da
có hay không cô giAy t& pháp 19 ehüng nhn si,r di ehuyEn do.
3) Nh&ng ngithi "tam yAng" (tai thai diEm th6ng ké) vn tinh NK!!II tai ho,
gôm cáe tnuäng hgp:
- Nhüng nguôi dang di nghi he, nghi l, di cong tác, di du ljch, dg l&p bài dutng
nghiêp vu ngAn h?n, di ehfia bnh, v.v. . .cO th&i han (dirOi mOt nAm trong rnthe hoe
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trong thai ban quy djnh a nuâc ngoài, không tInh nh&ng nguti dang diu trj $p trung
& cac bênh vin tam thAn, trai phong, trai eai nghin..., không tInh nhltng nguäi là can
bo dang lam vic tai cac ca quan dai diGn Vit Nam & nu&c ngoài và than nhân cUa hç
mang theo);
- H9c sixth ph thông di trg bce (không tinh nhltng nguti Cit trU trong k9 tue xá
cüa the tru&ng phó thông nQi trU, the truäng d?.y nghE, the truàng dào tao chuyên
nghip);
- Nhftng ngu&i dang bj tam gilt;
- Nhltng nguti r&i gia dInh di lam an & nai khác, gm nhftng ngithi di chin dU 6
tháng tInh dn thai dièm th6ng ké, nhltng nguôi di ma không có noi & cii th nhu di
buôn chuyn, di dánh b&t hài san, di tàu vin duang..., nhftng ngu&i di lam an & nutc
ngoài duçxc cci quan eô thAm quyn cho phép van con trong thai han quy djnh tmnh dn
th&i dim thng ké.
N/din IcJ,u cic I/ta, là bQ phn dan cit chin duct tinh theo HØ dan cit ma tInh
theo cac quAn thá eó cUng dja chi eu trd. NUn khAu dc thU bao gm:
- Nhftng nguti s6ng trong các nhà dtr&ng lAo, trai tré m6 eôi, lang tré SOS, các
tnr&ng/lOp h9c tInh thuong, trai phong/hUi, trung tAm/truOng/tri và các cd
- Hc sinh dang & $p trung (không hçc sinh phó thông di ftc hee da tInh theo
HQ dan cu) trong các trutng thanh thi6u niên, trutng ph thông nQi tró, trutng vera
hçc, vtra lam, trutng câmldiêe, các tu s9 trong the tu vin, các nha sit hoc tu s5' s6ng
trong cac nhà chung, nhà chàa;
- Hçc sixth the tru&ng dy ngh, trung bee chuyên nghip, cao dâng, dai hc Va
các tnr&ng nQi trU hiGn dang thyc ti third ng trñ trong 195 tt2c xá;
- Nhftng nguOi lang thang, ea nh&, không cO nhà & va nhUng ngu&i sang bng
ngh trén mat rnro'c, nh&ng bnh nUn không noi nixong t?a dang Mi trj nØi trU trong
cáe bnh vi4n (va không có b&t lc inOt nai thutng trU nào khác).
- Nhftng nguti do ngành Quân dQi, nganh Cong an quàn I tp trung (thu&ng có
quy djnh riêng).
C3t A, B, th8 hien toàn xA/phu&nglthj tr.n va chi tit (ten) dn ttrng p/khu ph6,
ghi theo tho tçr thutng dung.
CI 1, 2, thà Men Dan so dAu nAm (1/1), ghi t6ng và trong do nft.
c3t 3, 4, th hiGn Dan só cu6i näm (31/12), ghi thng va trong dO nit.
cI 5, 6, th hin Dan s6 trung bInh cüa näm, ghi t6ng va trong dO nIt. SO 1iu
Dan s trung bInh cüa nàm duct tInh theo phuGng pháp giãn don, bAng t6ng s6 dan
nãm Va cuOi nãm chia dôi.
COn Si DOn so bàn xd, the hin biên dQng dan s6 trong nAm theo the yu

th
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lam tang giám dan s6; (tuxxng tr cUng có the can dói dan só cho tfrng p/khu phó,
nhiên chU khác
can d6i toàn xä vi có cac tnr&ng hgp di chuy&n nQi bQ tir p/khu
phó nay sang p/khu ph6 kia).

my

voi

DS du nam+ Sinh trong näm- Chét trong nam+ Dn trong nàm- Di trong nãm
DS cu6i näm.
3. T chfrc thu thp, ngun s6 lieu
Th6ng ké dan s6 va biEn dng dan s6 là yêu cu thuOng xuyên hang nàm. Can cü
vào s liGu chun Tthng dilu tra dan s6 & môt nãm nào do, theo dOi các yEu tó bi&
dQng dan s6 hang nãm de cO s6 lieu dam s6 cUa cac nàm tip theo.
Cong tác dan só va th6ng ké dan s6 dirge ehi dao th6ng nhát ttr Tóng eixc dan soICe hoach hOa gia dinh và TOng ciie thOng kê. Nghi4p chü yAu cUa thOng ké dan sO
là phài cp that thiräng xuyên ffrng yOu tO biOn dQng dan sO phat sinh trong nAm,
thOng ice S0 tré em sinh, thOng ké sO nguti chOt, thOng kê sO nhp cu (chuyOn dOn),
xuAt cu (chuyOn di); Dung phizcxng pháp can d6i dO cO sO lieu dan sO cuOi nAm (31/12)
và lap biOu báo cáo.
yin

BiOu sO: 041X-XHMTSO CUOC KET HON nãm 20
Khái nim, each ghi biu
a) K/Mi nim
KOt hOn là viec nam và nit xác p quan h vg chOng vài nhau theo quy djnh cüa
Luat hon nhfin và gia dinh vO Diu kiGn kOt hon và dang k kOt hon.
Nam, nit kOt hon vâi nhau phâi than theo cac Diu ki4n sau day:
- Nam tcr dü 20 tuOi trâ len, nit tfr dü 18 tuOi tr& len;
- Viec kOt hOn do nam và nit tinr nguyen quyOt djnh;
- Không bj mAt näng lye hành vi dan

sv;

- Vi4c kOt hOn không thuQc mØt trong cáe tru&ng hcxp cAm kOt hOn theo quy djnh
cUa Luat hOn nhân và gia dInh;
Can bØ Dr pháp chju trách nhiem thu thp sO lieu thOng ké dOi vài sO cuc kOt
hon cO dU Diu kiên theo Luat hon nhân và gia dinh.
KOt hOn lAn dAu là viec cà nam và nit Ian dau tiên xac 1p quan h vq chOng
nhau theo quy djnh cña Lut hon nhãn và gia dInh v DiEu kien kOt hon và däng k7 két
hOn.

voi

KOt hOn ffin thu hai tr& len là viec nam hoc/nit lAn thfr hai tth len xác 1p quan
h vq chOng
nhau theo quy djnh cüa Luat hon nhân và gia dInh vO Diu kien kOt
hon và clang k kOt hon.
voi

b) Cdclz ghi but,
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Cot 1: Ohi t6ng s cuQc k& hon theo ffrng dông tuong üng cUa cØt A.
COt 2: Ghi s cuQc két hOn Mn cilu theo t&ng dong tuang üng cUa cQt A.
COt 3: Ghi s cuQe kãt hOn Mn thu hai trä len theo ttrng dong ttrcing üng cUa
cQtA.
1. NguOn s Iiu
Can bQ Tis pháp xa/phu&ng/thj trn.
BIEU SO: 05/X-TTXH
Tt 14 TilE EM 1)1101 NAM nrOi BA BUQC BANG ict KHAI SINH
1. Khái nim, nQi dung, phu'o'ng pháp tInh
a) Tré em dual 05 tu6i da dang k' khai sinh là s6 tré em duai 05 tu61 tInh ttr ngày
sinh ra và dã cAp giAy khai slit theo quy djnh cUa pháp luat.
TS' 1 tré em duói 05 tu6i da dang k9 khai siith cho bi& trong 100 tré em duâi 05
tu6i có bao nhiêu tré em cia dang k khai sinh.
b) Cong thuc tInh:

s6 tré em du&i 05 tu6i cia dàng k
T' lé tré em duti 05 tu& cia
dàng k khai sinh (%)
=

khai slit tinh dn 3 1/12 nAm báo cáo

só tré em dirOi 05 tu6i tInh dEn

100

3 1/12 nàm Mo cáo
2. Cách ghi bi6
Cot B: Uhi theo ftrng phân tó.
CQt C: Ohi ma só cUa ffrng dang phân th.
COt 1: Ghi t6ng s6 tré em duti 05 tu& tinh dEn 3 1/12 nàm báo cáo.
COt 2: Ghi s6 tré em dirâi 05 tu6i cia dang k9 khai sinh.
Cot 3: T5' l tré em dudi 05 tu61 cia däng k khai slit.
3. Phm vi và thbi ItS' thu thp so lieu
Toàn xa/phutng/thj trAn. Thai ks' thu thp cà nAm báo cáo.
4. Ngun s6 Iiu
Can bQ Ti.r pháp xalphu&ng/thj trân.
BIEU sO: 06/X-TTXH

sO TRU'O1G HQP TTY VONG DIJ'Q'C BANG Kt KIIAI TO'
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a) s6 tnräng hgp ti3 vong da dang k khai tfr là s6 tmäng hgp ch& cia clang k'
khai tU trong k5' nghiên thu (thu&ng là mØt Mm ljeh, tfr 01/01 cign 3 1/12). G6rn cá the
tnx&ng hqp tuyen bó cht theo bàn ánIquyt djnh eUa tOa an và cia ghi vào st vic thay
d6i hØ tjch theo quy dlnh tai Luât hQ tjch, clang k khai tCr dung han và clang k' khai tfr
qua han.
b) Phuang pháp tInh:
T6ng s6 viec clang k9 khai tü trong nuâc tai Uy ban nhân dan cp xa va s6 vic
clang k2 khai tfr có yu tó nuàc ngoài tai the Phông Tu pháp tren pham vi cà mite
(gm cà eae tnr&ng hap tuyen bó St theo bàn ánIquyt djnh cUa tOa an và cia ghi vao
s6 vice thay d6i ho tjch theo quy djnh t?i Lut ho tich) trong mOt ks' han v thôi gian.
Thng s nay g6m eà clang k lthai ti dung han va qua han, không g6m clang k 1aj.
2. Cách ghi biu
COt B: Ohi theo tfrng phân t&
Ct C: GM ma s6 eüa tirng dông phân to.
Ct 1: Ghi s6 tru&ng hgp tCr vong d clang k khai tfr.
3. Phm viva thôi k3' thu thp s

lieu

Toàn xJphuôngIthi trn. Thai k' thu thp eâ nam báo cáo.
4. Ngun s Iiu
CS ho Tu pháp xWphu&nglthi trn.
BIEU SO: 07/X-NLTS
DIItN TI CII GIEO TRONG CAY HANG NAM Nám 20
1. Mgc dIch, nghia
Chi tiêu phân ánh tInh hInh phat trin các Ioai cay tr6ng cay hang nAm trên dja
bàn; lam co' sa dánh giá tmnh hInh s dgng dAt canh the, cáe y&u th táe dØng dn két
qua gieo trng; din tich gieo tr6ng là xthân tó chü yu d eho thu hoach san lugng cay
trông.
2. Khai nim, ni dung, phu'o'ng pháp tInh
Phqm vi tmnh diGn tich gieo trng là theo dja bàn lânh th (xa/phuäng/thj trAn) và
eOa ho, trang trai, hqp táe xa và eae t6 ehüc khác (nba chung, nba chin) (khong bao
g6m din tIch cüa cac doanb nghip, tó chüe sr nghip, các co' quan cOng an, quân dQi
dóng trén dja bàn xA.
Cay hang náin là eác loai cay nông nghip eó thai gian sinh trutng không qua 1
Mm k tir khi gieo trng dn khi thu hoach san phAm, Din tIch gieo trdng cay hang
ndm duo'c tfnh theo vçi san xu&t, theo din tieh dat canh táe cüa dja bàn. Trén mQt din
tIeh canh tác eó the gieo tr6ng 1 vii hoae nhiu vv trong Mm; do tr6ng nhi&u vçt và
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phuong thfrc trngrnà din tich gieo trèrng cà nAm (cae rçi cong lai) thuäng Ian han
nhi&u lAn din tich canh tee.
DTGT cà nàm/diên tich canh tee = H so lan trOng
Phzrcrngpháp tInh DTGT theo cácphzrcrng thic gieo trdng:
- Vii gieo trMg: Theo dc dMm cay tr6ng, theo tap quán, hInh thành nhiu vii
gieo tr6ng trong nàm. DTQT dugc tInh theo thng vi, vi cUa nAm duqc tInh theo thai
gian két thüc vi. Hien nay khu we Min B&c duge xac djnh theo 3 vi trong näm.
Vii dOng: Thai gian gieo trng tCr cáe tháng eu6i nàm truó'c và thai gian thu
hoach kéo dài và chü yu vao dAu näm nay. Vi dông thuang cO cac loai cay: ngô
dông, khoai lang dOng, dau tirang v dOng, lac vi dông, rau cáo loai, dau the Ioai,...
Vii xuân: Th&i gian gieo tr6ng ttr d*u nAm, thu hoach d6n gitia näm (tháng 6),
mOt só cay tr6ng thôi gian thu hoach váo cu& nàm. Cay tr6ng vi chiêm xuân có Ma
chiêm xuan và cay màu vi xuân (ngo, khoai lang, dau tirong, lao, vtrng mu cáo loai,
dau cáo loai,...), cay màu cã näm (san, khoai cáo loai, mia...).
Vi dOng xuân: Là cQng gQp vg dOng vâi vi xuân.
Vix mUa: Th&i gian gieo trng tir gitta nàm, thu hoach dn cu6i nàm. Cay tr6ng
vti mUa có Ma mUa, cay màu he thu müa (ngO, khoai lang, dau tuang, lac, vtrng rau cáo
loai, dau cáo loai,.,.).
- DT trng trAn: Trên din tich dAt canh tác trong 1 vt1 ehi tr6ng 1 loai cay tr6ng
voi mat dQ cay tr6ng phü hgp vOl quy chuAn k thuat. DTGT cho mQt vv ehInh bang
diên tIch dAt eanh tác;
- DT trng xen: Trén din tich dAt canh tác trong I vg trèng tcr 2 loai cay trng
tr& len, cay tr6ng ehInh voi mat dQ quy chuAn, cay tr&ig phii tr6ng xen vào cay trng
chInh d tiát kiGm din tich vOl mt dØ thAp han mat dO quy chuAn. Cay tr6ng chInh
duqe bftng diên 11th dAt canh tao, cay tr6ng phii duqc tInh DT thy thuQc vào t' iG mat
dQ trng xen. Vi dii cay tr6ng ph có mat dØ bAng 1/4 mat dQ quy chuAn thI DTGT
duqc quy d6i tInh bAng 1/4 diGn tich dAt canh tao. Nhu vy ta có DTGT cã 2 loai cay
bAng 1,25 lAn din tich dAt canh tao.
Tnthng hqp cay hang nAm tr6ng xen vào dAt có trng cay lau näm, thi can cir vào
mat dQ gieo tr6ng d quy d6i v DTGT vOl mat dQ gieo ng ehuAn.
- Trng g6i vi: khi cay tr6ng v truOc chua dugc thu hoach dA trông tiêp cay
tr6ng vi tip theo, nhung khOng lam ánh hutng dn nàng suAt va san hrqng cUa cay
tr6ng vu trudc; khi do DTGT duqc xac djnh nhu khi trng trân.
- TrOng hxu g6c: trOng mQt ln cho thu hoaeh nhiu IAn. DTGT tInh theo chu kj'
san xuAt, nu ehu k5' theo vp thl m61 vii tInh mQt Mn din tich (rau, mung, xa); nu
chu k5' theo nàm thI ii nàm tinh môt lAn din tIch (mia).
9
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3. T chUt thu thp, ngun s Iiu
Xâ/phuong/thi trn 1p biu nay theo 2 nguÔn:
- Két qua dMu tra thóng kê do ngành thóng kê chi duo;
- Chü dQng t6 chfrc theo dOi dánh giá tin dQ gieo tr6ng, kát thüc gieo trng theo
chu k5' ttrng Ioai cay trng trong näm. Phuang pháp xac djnh là quan sat, khào sat thrc
té dng ruQng, kEt hçip bàn d giài thfra khoanh vUng gieo tr6ng. cAn chñ thai vii
gieo trng cUa cae nhóm loai cay d xac djnh chInh thilc kãt qua DTGT vào thai dirn
k4t thüc gieo trng. Cong vie nay có thá t6 chile thirc hin theo tft'ng Ap, khu phó dã
có t6ng hgp chung toàn xIphuängIthi trAn.
BIEU SO: 08/X-NLTS
DIN TI CH CAY LAU NAM Nàm 20
1. Mic dIch, yc nghia
Chi tiêu phân ánh tmnh hInh phát trin din tich tr6ng moi, din tIch cho san phAm
các loi cay tr6ng lâu nãm trén dja bàn; lam ccx sâ dánh giá tmnh hInh phát uy iru the
vüng, dia phirong. Di4n tich cay tr6ng là nhan tó chü yeu dè cho thu hoach san hrqng
cay lâu nãm;ca sâ cho the hoat dQng quy ho?ch vüng nguyen 1iu cho cong nghip ch4
bien.
2. Khái nim, ni dung, phiro'ng pháp tmnh
P/mm vi tInh dien tIch gieo trng là theo dia bàn lành thó (xâ/phuOng/thi trtn) và
cüa hQ, trang trai, hgp tác xa và các tó chile khae (nhà chung, nhà chUa) (khOng bao
gm diên tIch cüa cac doanh nghip, t6 chfrc sr nghip, the ccx quan cong an, quân dØi
dóngtrêndiabànxa.
Cay Mu nám là loai cay cô thai gian slit tnrong trén I näm, tr6ng I lAn và cho
san phAm trong nhiu nãm. Dac di&m cay lau nArn là th&i gian trng và cham soc ban
dAn kéo dài mOt vài nàm mâi üen kt cho san phAm.
Din tIch cay láu nthn hin có bao g6rn DT cay dang cho san phAm va DT cay
trng chin cho SP (DT tr6ng moi trong nàm và DT trng trutc mØt nAm chira cho
SP).
DI' cay láu ndm trOng mol trong näm là DT cay lâu nãm mài duqc tr6ng tfr tháng
1 den tháng 12 nAm báo cáo.
DT cay Mu ndm cho san phthn là DT cay cia qua thai gian trOng vã cham sOc ban
dAu, den k5' cho thu hoach và thçrc tá da cho thu hoch san phAm it nhAt 1 lAn.
Tüy vao loai gi6ng cay tr6ng, thai gian b&t dAn cho san phArn mQt só cay nhu
sau:
+ Cay cao su, cho SP sau 7 nàm tr6ng;
10
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+ Cay cà phê, eho thu qua 6n djnh sau 3 näm tr6ng, irnm;
+ Cay ehé, eho thu hoach SF n djnh sau 3 näm trng, uam;

Phum2gpháp tinh din tIch cay Mu näm:
D6i vdi DT trng tap trung (quy ithe dat t& 100 m2 trd len) tInh trc tip din
tich mt bing; truäng hgp eó cay trng xen thI tinh quy d6i din tIeh cho m6i loai cay,
cQng 'aj có th& lan hun nhung không qua 2 IAn din tIeh mt b&ng.
-

DT trng cay phân tan dirge quy d6i v DT tr6ng tap trung can cü vào s6 cay
trng phân tan va mat dQ cay tr6ng tp trung theo tap quán dja phuang.
-

DT tr6ng cay phân tan dirge
quy dói v DT tr6ng tp
trung (Ha)

T6ng S6 cay trng phân tan
at do cay tr6ng tp trung bInh quân 1 Ha

3. T chfrc thu thp, nguàn s lieu
Xalphtthng/thj dii 1p biu nay theo 2 nguôn:
-

Két qua diu tra th6ng ké do ngành th6ng ké chi dao;

Chü dQng t6 ehüc theo dOi dánh giá DT t&ng 1°aj cay lâu näm. Phucing pháp
xac djnh là quan sat, khao sat thirc t4 udc lugng, xae djnh tInh toán. Cong vic nay có
th&6 chüc thvc hin theo trng Ap, khu ph6 d có t6ng hcxp chung toàn xä. (Cay Iâu
nAm it bi4n dng nên có th kê khai tri,rc ti6p ti~ các hO gia dInh).
-

Chü ' k&t hgp can d6i (m6i loai cay) theo sá lieu nam trade:
Din tIch hiên cô
näm trutc

+

Dien tich
trng mdi
trong nAm

Din tIch bj
phá hüytrong
nAm

=

Din tIch
hin có näm
nay

BIEU SO: 09/X-NLTS
NUOI TRONG THUY SAN Nám 20
1. Mijc dIch, nghta
Chi tiêu phàn ánh tInh hInh phát trin nuoi tr6ng thüy san, lam cci set dánh giá
tmnh hmnh phát uy iru thá vüng, dja phucrng. Cci set nuôi tr6ng thUy san, dien tich nuôi
trèing thüy san là nhân t6 chü y4u d cho thu hoach san lacing thüy san.
2. Khái nim, ni dung, phu'o'ng pháp tinh
Phqm vi tInh diGn tIch nuôi thüy san là theo dja bàn Iânh th6 (xa/phuetng/thj
trn) va eUa hQ, trang trai, hap the xa và các tO chüc kháe (nlià ehung, nhà chUa.)
(không bao gm din tIch eUa eáe doanh nghip, tó ehfrc sç nghip, the cci quan cong
an, quân dOi dong trên dja bàn xA.
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Dien tIch nuói trdng thüy san bao g6m: diên tIch ao h, dAm, ruOng nirâc, song
cijt, ké eà h6, dp thüy Igi... da duge khoanh bao dUng d nuoi eae loai thüy san va trên
din tich do cho san phm thu hoach cae loai thüy san (eác loai cá, tOrn, thUy san khác.
gi6ng thUy san).
Phu'crngpháp tInh din tich nuoi trdng thiy san:
- Din tich nuoi tr6ng thUy san cà nArn duçxc tInh là din tIch cØng dn cac vi
nuoi da cho san ph&m trong nArn, duge tinh ca phAn ha ao, kênh dn rnxóc vào ra, cáe
ao lAng 19c;
- D& vOi nhung diGn tich thu hoach rài rae, tia dma, thà bit quanh nAm (thutng
phát sinh a nhftng di4n tich nuOi quâng canh và quàng canh cãi tMn) thi qui utc tinh
môt In din tIch trong nAm;
- Nh&ng m5t nuo'c không cn djnh (tang giàm theo mUa vu) thi tfnh theo me din
tIch tuang dói 6n dinh va th?e th có nuOi thà;
- D6i vài nuOi tOrn cá ruOng, chi tInh pMn diGn tfch mat ntiâc eó do sâu tir 30
em trâ len và cO nuOi thity san tCr 3 tháng trâ len trong nAm.
Phutrng th&c nuôi:
- Nuôi thâm canh: là nuoi & trinh dQ ky thu8t eao, tuân thU theo quy the ky thuat
chat chê tea dOng manh vào qua trmnh phát triAn va sinh trn&ng eUa d6i tuqng nuoi (tir
ch9n gi6ng, môi tri.r&ng ehuAn bj chu dáo, mt do nuôi quy djnh, chAm sOc thithng
xuyên hang ngày, cho An thüc An cOng nghiêp...), dat nAng suát eao hon nhMu so vâi
nuôi truyn thng;
- Nuôi ban thâm canh: Là hinli thfre nuôi vâi trinh do k5 thu8t & mfre trung gin
giüa thâm canh và quàng earth, dAu tti mOt phn ha tang, cho An hang ngày bAng thüc
An có th tr eh hoac b6 sung mOt hrgng thüe An cOng nghi4p.
- Nuôi quAng canh và quãng cmiii cài tin: Là nuôi & trinh do k thuat dun giân, thã
gi6ng mt do thp, cling có th& eho An nhung chin theo quy trInh chat che.
- NuOi I6ng be: Là nuôi frong 16ng eO th di dâi khi cn thMt trong eac dOng chày
hoac mat nuàc lan nhu song, hè, dp, vjnh, cho hiu sut cao (nuoi thâm eanh); thã
tIch 1ng, b& chi tinh phn ngp trong nutc (nu hmnh hOp DT= dài x rOng x ehiêu sâu
nghp trong nutc); trtr&ng hcip trong nAm I6ng be nuôi nhiu vu cOng chi tinh mOt lAn
th tIch.
NuOi trong ruQng 1Cm là vie nguOi dAn t@n dung nhffng dien tIch dt tr6ng 1Cm M
nuOi cáe loài thity san nhAm tAng hieu qua trén 1 ha dAt trông tryt.
3. Ta chfrc thu thp, ngun s Iiu
XA/phu&ng/thj trn 1p bi&u nay theo 2 ngu6n:
- Két qua di&u tra th6ng ké do ngành thóng ké chi dao;
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- Chñ dØng t6 ehfre theo dOi dánh giá din tieh, l&ig be nuoi tr6ng thüy san hin
eó. Phuang phãp xáe djnh là quan sat, khao sat thve t wOe lugug, xáe djnh tinh toán.
Cong vie nay eó th t6 eMe thve hin theo t&ng &p, khu ph6 d eó thng hgp ehung
toàn xä, (din tich nuOi trng thUy san it bin dQng nen có th kê khai trçre tip Ui eac
hØ gia dInh).
Chü j5 kit hQp can d61 (tIeng log! chi tiêu) theo so' lieu nátn tru'ác:

Di4n tiehIRng be
hin eO nàrn trute

+

Din
tIeh!thng be tang mOi
trong näm

Din tIehl
Ing be
giàrn trong
nàm

Din tIch hiên
cO närn nay

BIEU SO: 1OIX-XILIMT

sO TRU'O'NG, LOP, PHONG IIQC, GIAO VIEN, HQC SPill MAM
NON Nãm hyc 20

- 20

1. Mijc dich, nghia
Cáe só Iiu v giáo due mlm non, eho phép dánh giá s'r phát trién ca sâ 4t
eht.t và diu kien h9c tp cüa ngAnh hge mam non; can efr d eó ké hoach phãt Sn
truäng, lOp phü hgp vOi six phát Sn v s6 Iugng hge sinh mlm non.
TInh hInh giáo due mArn non eho thy thvc trang, mfre dQ và cO ehInh sáeh dAu
tu dáp ng thu e&u giáo due We em trong xa hQi.
2. Khái nim, nOi dung, phuong pháp tInh
a,) Tru'&ng /9c gido dyc men non: Là dan vj ea sâ giáo due n&m trong h thóng
giáo due qu6e dan duge thành 1p theo quy hoaeh, ké hoaeh eUa Nba nizOc và thre
hin ehuang trInh giáo due day bce rnm non do BQ Giáo due và Dào tao quy djnh
nhârn phát Sn s nghip giáo dgc, Tnthng hgc phài bào dam dU the diu kiGn nhir:
cO can bQ quãn 19, giáo viên day the mon hçe, than viên hành ehinh, báo v, y té...; eó
ea sO 4t eh.t, trang thiát bj phuc vu giàng day và hçc tap; eo dU nhftng diAu kien v&
tài ehInh theo quy djnh cUa BO Tài chinh.
C'dc bin/s I/say Iru'à'ng min non:
- Nhà Ire là dan vj giáo due ea sO cUa ngành he mm non, eO chüe näng thu
nhn eác cháu Ut 3 tháng tu6i dn 3 tu6i d nuôi, day và eham soc theo phuong pháp
khoa bce, nbrn phát trin toàn din eho tré. Nba We ehia thành nhiu thorn tré, trong
nba tré eó thã eO eã eáe lop mu giáo. Nhà tré eO ban giárn hiGu quãn 19 và do hiu
truOng ph traeh.
- Truàng mEu giáo là don vj giáo due ca sO eüa ngAnh hçe rnm non, eó ehfre
nAng thu nhn d eham soc giáo due tré em Ut 3 dn 6 tu6i, buOe chuAn bj eho tré vào
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lap 1. Trutng mu giáo g6m có eác Ió'p mu giáo và có th có eà nhOm tré. Tnr&ng có
ban giám hiu quàn l vâ do hiu tnthng phi trách.
- Tricàng mdm non là dan vj giáo dic ca sâ eUa ngành hçc màm non, hmnh thüt
t6 chüe lien hap gitta nhà tré và mu gião. Tnr&ng mAm non eó chüt nãng thu n14n d
cham soc và giáo dvc trê em ttr 3 tháng dn 6 tu6i, nh&m giüp trè hinh thành nhüng
yu tó dAu tiên cUa than each; buàc chun bj eho tré em vào lap 1. TruOng mm non
có các lap idu giáo va cac nhóm trê. Tru&ng cO ban giám hiu quân l và do hieu
tnro'ng php trách.
C'dc loqi IiInh gido dye mAin lion:
- C'ông lap là loai hInh do Nhà nuâc t6 chüc, diu hành, du Ut ca sä vt ch&t, trà
tiAn hrang cho can bQ, cong nhân viên và chi trà cho cac hoat dng thisäng xuyên cUa
tru6ng.
- Dan lap là loai hInh do t6 cIt xa hQi, t6 cit xA hQi ngh nghip, tó cit kinh
M xin phép thãnh lap, ti,r Mu Ut bang v6n ngoài ngdn sách và huy dQng các nhà Mu tir
cüng dOng gOp cong sfrc, ldrth phi và ca sâ 4t ch.t d& xay dijng.
- Tic thyc là loai hInh do cá nhãn hay mØt nhOm cá nhân xin phép thành 1p và t
Mu tu.
b,) Lop hpc gido dye mAin non: Là rnQt t6 cit cüa tru&ng hçc giáo dic m&m
non hoc th chüe dQc 1p g6m các hpc sinh cUng &rgc nuOi day theo niQt chi.rang trinh
do mQt hoac nhiu giáo viên nuôi dy nhung cO s1r quàn l trrc tip cUa mQt giáo viên
chfl nhiêm.
LOp giáo dixie mm non dirge phân thành 2 he: e nhà tré và he mu giáo
- H nhà trd gm các nhom tré a dØ tu& 3 tháng d4n 3 tu6i và dirge phAn theo
tháng tu6i quy djnh cUa BQ Giáo dic và Dào tao vài trê em tói da 1 nhóm quy djnh
nlnr sau:
+ Nhóm tré tu 3 tháng dn 6 tháng: 15 cháu,
+ Nlhóm tré tü 7 tháng dn 12 tháng: 18 cháu,
+ Nhôm tré tir 13 tháng d&n 18 tháng: 20 cháu,
+ NhOm tré tu 19 thang dn 24 tháng: 22 eháu,
+ Nhôm tré Ut 25 tháng dn 26 tháng: 25 cháu.
- H m3zt giáo g6m các lap mu giáo cho trê em a d tu6i Ut 3 dn 6 tu6i, dirac
phân theonhOm tu& quy djnh cüa BØ Giáo diic và Dào tao vOl s6 tré em Mi da cüa các
lap mu giáo ci,i th nhir
+ LOp tré Ut 3 - 4 tu&: 25 eháu,
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+ Lop tré tü 4-5 tu6i: 30 eháu,
+ LOp trê tü 5 - 6 mM: 35 eháu.
c) P/thug hQc: Là eãe dim dirge cu true thành phOng thur&ng xuyên dUng dê
nuoi dy eáe chãu a Ifra tu6i nhà trê và mu giáo (khong k cae phong di rnirgn hoac
hçe nhO).
- Phông hQc kiên cd là phong bce cUa eáe nhà cao tang hoc 1 thng mái b&ng,
thai gian sfr diing ttr 50 nàrn trâ len..
- PhOng hQc ban kiên cô' là phông hçc cUa eac nhà có chAt hxgng xây dung và
thai gian si dung thAp hon so vài nhà kiên c (trén 20 nam).
- Phông hQc tgm là phOng he cUa nba don so; lam bang tranh tre, nra lá hoae
tircingtij.
d) Gido vie.v: mdin non: Là nhttng giáo vien lam n.him vij nuoi duO'ng, cham soc.
giáo due tré em theo lüa mM tai the trix&ng, co s& giáo due mAm non. Giáo viên mAm
non bao g6m giáo vien nhà tré va giáo viên idu giáo.
- Giáo vien nhà ire là nhüng nguâi dang trçrc tip nuôi, d.y tré em Cc dQ tu6i nba
tré ttr 3 tháng d&n 3 tu6i Cc trong the nba tré, truCxng m&u giáo, trutng mm non và
nhom tré dQc lap.
- Giáo viên mzt giáo là nhung nguCci dang tre tip eham soc và giáo dic tré em
Cc dQ tu6i mu giáo tr 3 tu6i dn 6 tuoi Cc the trueing mu giáo, trueing mAm non và leip
mâu
e) Hoc sinli 11th111 'ion: Là tré em ttr 3 tháng tu6i d4n 6 tui dang hgc tai the
nhOm tré va các lap mu giáo.
- HQC sinh nhà ire bao gm tré em tü 3 tháng d&i 3 tuM eüa the nba tré, trueing
mAm non, nhorn tré dØc lip, nhOm tré Cc trutng mâu giáo.
- HQC sinh mu giáo bao gt)m tré em ttr 3 tu6i d6n 6 tu6i Cc cáe lap idu giáo cUa
trueing mu giáo, trutng min non, lap mLi giáo dQC lap, Rip mãii giáo Cc the nhà tré.
GI A,B, ghi sn cac chi tiêu và don vi tinh eUa giáo due màm non.
cOt i, ghi s6 lieu (cling theii dim) näm truCce.

ct2, ghi so lieu theii diãm 30/9) näm nay; cQt 2 tOng sO) cQt 3+ eQt 4+ cQt 5.
COt 3,4,5 ghi sO lieu näm nay chia ra the loai hlnh cong lap, dan lap, tu thuc.
3. T chile thu thp, ngun sO lieu
X/phu&ng/thj tr&n thu thp thông tin trçrc ti&p tir the tru&ng giáo dye rnm non
thuQc dja bàn và 1p biu báo cáo. Các trueing giáo due mAm non thve hin bao cáo
thOng kê theo quy djnh thOng nhAt cUa BO Giáo due và Dào tao.
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BIEU SO: 11/X-XIHMT
SO TRIXONG, LOP, PHONG HQC, GIAO VIEN, HQC SINH P110
THÔNG TIEU HQC Nãm hoc 20 -20
1. Mic dIch, nghia
Các s6 lieu v giáo dye tiu h9c, cho phép dánh giá sr phat Sn ca sä vat ehtt
và diu kin hge tap cUa cAp hçc tMu hçc; can ci d6 có k hoach phát tri&i trtthng, lap
phU hgp vai six phat tri& yE só luqng h9c sinh tiu h9c.
Tinh hinh giáo di,jc tiu hçc cho thAy thrc trang, mc dØ và có chinh sách dAu Ut
dáp üng nhu cku giáo dye tré em trong xa hOi.
2. Khái nim, nOl dung, phtro'ng pháp tInh
a,)Tnrô'ng thuu Jzpc: Là mØt ca sâ giào dye eUa cAp tMu hpc, là cAp h9e nên tang
cña h th6ng giáo dye qu6c dan. Tnrông tiEu hçc có eáe lap ttr lap 1 d&n lap 5 và eó Ut
each pháp nhân va con du Hông. Trong thirrc th can có truäng ph6 thông có nhiEu cAp
hoc: Tru'àng phd thông cc s& là tnräng ghep gi&a ti&u hçc và trung hçc Cu sä, Co fft
l 1 d&n lap 9; Trwàng trung hpc cAp I, II, III là tnrâng ghép gifta tiu hpc Va trung
hoc, eO tfr lap 1 dn lap 12. Vic thóng kê the tru&ng cO nhiEu cAp hçc có quy djnh
riêng.
Loai hinh tnr&ng gm có trutng cong lap, thrg dAn 1p và tnr&ng Pr thyc:
- Truüng cong lap là tnr&ng do Nba niràc thânh lap, d&u Pr xay drng, bào dam
kiith phi eho cac nhi4m vy chi thu&ng xuyen.
- Trzr&ng dan lap là truäng do cQng d6ng dan c's a cu s& thành lip, du Pr xAy
dçng cci sâ 4t chAt va bào dam kinh phi hoat dng.
- Truàng tic thyc là tnrang do các cá nhân thành lap, du Pr xAy dgng cu s0 vat
chAt va bào dam kinh phi hoat dQng.
b,) Lop /zpc là mQt th chüc cüa trutng hçc gm các h9c sinh hçc cüng h9e mQt
chi.rang trinh giáo dye hoc nhiEu chuung trmnh giáo dye, do mQt giáo viên giàng dy
hoac do nhiEu giáo viên giãng day nhung có s quàn l trirc ti4p cüa mQt giáo vién thñ
nhim.
Lap hçc ti&u h9c bao g6m các lap ffr lap i dn lOp 5.
c) Plthng Jzpc là mØt dja dim cy th& cAu trác thành phOng h9c cüa tru&ng h9c,
nol hoc sinh thuexng xuyên dn ngOi theo ffrng lap d nghe gião viên giàng bài, không
phân biCt s6 ca, s6 lap hay s6 trueing sfr dyng.
- Phdng hçc kiên cd là phOng h9c eUa các nhà cao tAng hoc I tAng rnái bAng,
th&i gian s& dyng tir 50 näm trâ len..
- Phdng hyc ban ldên cd là phOng h9c cUa the nhà eO chAt hrqng xAy dung và
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thai gian sü dpng thp han so vâi nhà kiên e6 (trén 20 nàrn).
- Phông hQc tgin là phong hçc cUa nhà dun sa; lam b&ng tranh tre, tha là hoe
Prong tr.
d) Gido viên lila Ispe là nhftng nguäi có trInh dØ, kin thfre theo quy djnh, lam
cong tác giãng day, giáo due tong trutng ti&u hçc.
(]itho v/en tidu hQc là nhitng giáo vien có bing t6t nghip ttr trung cAp six phain
trô' len; dy eae mOn h9c ttr lOp 1 dn lOp 5 theo chuoug trInh eUa h th6ng giáo dye
qu6c dan do BQ Giáo due va Dào tao quy djnh.
e) Hpc s/u/s i/lu h9c là nhftng nguO'i dang theo hçe the lOp elm trutng ti&i bce.
Hçc s/nh tilu hQc là hçe sinh tir lOp 1 dn lOp 5.
Cçk A,B, ghi sn the ehi tiêu và dun vj tInh eüa giáo due tikj hçc.
qt 1, ghi s6 1i4u (cUng thai di4m) nàrn truOe.
C3t 2, ghi só

lieu

Cç3t 3,4,5 ghi so

(thai dirn 30/9) nm nay; cOt 2 t6ng só) cØt 3+ eQt 4+ cØt 5.

lieu

närn nay ehia ra cac loai hilt cOng

lap,

dan

lap,

Pr thiie.

3. T chfrc thu thp, nguàn sO lieu
XWphuàng/thj trAn thu thp thông tin trrc tip tfr eáe tru&ng giáo due tiu he
thuQc dja bàn và 1p biu báo cao. Các tru&ng giáo dqe tiu hyc thuc hin báo cáo
thOng kê theo quy djnh thOng nhAt elm BQ Giáo due và Dào tao.
BIEU SO: 12/X-.XHMT
NHAN LC CUA TR4LM Y TE Nãm 20.... (Co dn 3 1/12)
1. Myc dich, nghTa
Chi tiêu phãn ánh qui mO, ca cAu, trInh dQ dQi ngO nhân lye elm tram y t&; là can
cU d dánh giá thye ftng và xây dyng ká hoach dào tao nhân lye cho tram y té.
2. Khái nim, ni dung, phuirng pháp tmnh
a) Trqm y tlxã, phwô'ng, 1/if trn:Là ca sOy th tuyn d&u tiên thye hiGn eáe hoat
d6ng khám ehüa bnh, eham soc sue khoê, theo dOi, phát hien và báo cáo kjp thai cae
bGnh djeh len tuy&n ten; tO ehfre so thu. eham sOc sue khoê ban d&u, d& dé, bào vG va
eham sOc sfre khoê bà mc, trê em và ké hoaeh hoá gia dInh, xây dung tU thuOc, huOng
dn si dung thuOc an toàn, hgp l, phue vu nhân dan trong pham vi rnQt xä/
phixOng/thj trAn.
b) N/din lije c/ia irçsm y il: Là toàn bQ nhftng nguti hin dang lam vice tai tram y
th dA dat duge trInh dQ dào tao ehuyên mon v y M trong thai gian it nMt là ba tháng,
bao gm báe si, y si, y tá, nii hØ sinh va dirge si, khOng bao gm can bQ lam cong táe
ká hoach hay quàn l ngành y.
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- Bác sji a day bao g6m báe si, thac

s5', tin s, giáo sir, phó giáo sir có trInh do

chuyên mon v y hgc va có bAng bác s5 tr& len hien dang cOng Me tai tr?m y té.
- fly là nh[tng can bo có bAng y s5 v& trinh dQ ehuyên mOn y té.
- Y M là nhftng can bo có bAng y tá dirge dào tao b6i dir6ng theo h dai hçc, trung
h9c, sahçc.
- NI? h sinh là nhttng can bO có bAng hQ sinh trung h9e hoc sa hçc v trInh dQ
chuyên mOn y th, Mm cOng tác dO' dé tai eác ca s& y
- Ducrc s9 là nh&ng can bo eó bAng dai hçc, trung hçc v trmnh dQ chuyên mon
dirge.
ct A,B, ghi sn cac chi tiêu v nhân 1ire cüa tram y tâ, bao g6m t6ng s6 lao
dQng, nhân lye y th và lao dng khác.
Cot 1,2, ghi s6 lieu (cUng thai di&m) nAm trtrdc.
COt 3,4 ghi s6 lieu (th&i dim 31/12)nAm nay.
3. TO chfrc thu thp, nguOn so lieu
Xâ/phuang/thi tr&n thu thap thông tin trre tMp tfr tram y t xa/phuang/thi trAn và
1p biu.
BIEU SO: 131X-XH1V1T
TIEM ClUNG TRE EM DU'O'I MQT TUOI Nãm 20
1. Mc dich, nghia:
CM tiêu phàn ánh k& qua hoat dng ala cOng táe tiêm chüng m& rQng, là can
cir dánh giá tinh hInh phOng ehóng djch beth và eham soc the khoe tré em ala ngành
Yt&
2. Khai nim, ni dung, phu'ong pháp tInh
Hien nay Chirong trInh Tiêm chflng ma rØng ala Via nam dang tri&n khai 7 loai
v&e xin phông 10 berth truyn nhim nguy hi&m cho tré em.
-Tré em dwti 1 tudi dirqc tiêm (ung) ddy dz các log! vc xin phông benh là dirge
nhn dü 7 log! vAc-xin và dü lthu nhu sau: VAe-xin BCG (phang benh lao), 3 müi vAcxin DPT (phOng bênh bach hAn, ho gà, u6n van), 3 mQi vAc-xin viêm gan B, 3 lAn u6ng
vAc-xin OPV (phãng benh bai liet) và tiêm vAc-xin sâi.
- Tj le ire em dirt! 1 tiidi dicqc t!êm (udng) ddy dñ các log! vc xin phông benh
dirge xác djnh theo cong fit:
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T 1 trô em duO'i 1
tu& dirge tiêm
(u6ng) d&y dU v&e
xin phOng bGnh (%)

s6 tré em duài 1 tu6i duge tiêm (u6ng)
dÀy dü cae 1oi v&e xin phOng bnh theo
quy djnh

=

100

Tong so tré em duói 1 tuoitrong eüng nàm
nghiên elm

Cc3IA, C3/ B, ghi s6 thu tr, ten Ap/Khu phó.
C9t 1, ghi só tré em duâi I tu6i (ehira dü 12 tháng tu&) thuQe nhân khÀu thçc tá
thutng trü eUa xalphixänglthj trAn, bao g6m só tré chira dü 1 tu6i tü nAm trute chuyn
sang và s6 tré em mài sinh trong näm.
C3t 2, ghi s6 tré em duti 1 tu6i dirge tiên ehUng dÀy dU the 1oi v&e xin phong
bnh theo quy djnh cüa Bo Y té.
COt 3, tInh ra va ghit' I tré em duói 1 tuói dirge tiêm ehUng dÀy dO các Ioai v&e
xin (cot 3 = eQt 2leØt lxl00).
3. T chile thu thp, ngnn s lieu
Cong tAc tiêm ehOng m& rØng do ngành y té chi do thre hin và quy djnh bao
cáo th6ng ke; XWphi±nglthj trán thu thp thông tin trire tip ttr trrn y té
xAlphiräng/thj trtn, yeu eÀu phài rà soát theo danh sáeh ei1 th ttrng tré em (eo dja chi
NKTTTT dn Ap/khu phó), xác djnh thve tá so tré em dirge tiêm thOng xong (dÀy dO
cáe loai v&c xin) trong nAm và 1p bi&u bao cáo.
Tuy nhien, dé dam bào dOng, dO d6i ttrgng tré em cAn dirge tiêm chOng thuQe dja
bàn (NKTTTT), cAn k& hgp vâi vic theo dOi danh sáeh tré em sinh ra & m6i Ap/khu
phO; vic theo dOi trê em bEt Mu tfr lüc sinh ra eho th&y dQ tu61 (trong vông 12 tháng)
Prong üng vOi djnh k5' tiêm ehOng, tr do dOi chiu xac djnh eae trir&ng hgp dO 12
tháng tuOi dä dirge tiêm ehOng dAy dO hay chira.
BIEU SO: 141X-XIIMT

sO IIQ DAN CCNGHEO
1. Khái nim, ni dung
chum nghèo là mfre thu nhp (hoe ehi tiêu) bInh quân dAu nguti dirge dUng dO
xáe djnh ngiräi nghèo hoie ho nghèo. Nhüng nguti hoac hØ eO thu nhp (hoe ehi
tiêu) bInh quân Mu ngiräi thÀp hon ehuAn nghèo dirge eoi là ngiräi nghèo hote hQ
ngheo.
Nba rnróe quy djnh mIre chuÀn nghèo (chuAn nghêo và en ngheo) dO áp dirng
eho mQt thai k5' nhAt djnh.
2. Phirong pháp tinh và each ghi biOu
19

Tj) l nghèo là s6 phn tram v sé ngi.räi hoc s6 hO có mi.ic thu nhp (hoac chi
tiêu) bInh quân Mu nguai thtp hon chuAn nghêo trong tang s6 ngisOi hoac s6 hO dugc
nghiên cru.
Cong thfrc nh's sau:
T' l nghêo
(%)

S6 nguti (hoc ho) nghèo
100
Tóng s ngithi (hoac ho) dugc nghiên cthj

Ct A, Ct B: ghi s6 thu t, phân th thành thj/nông thôn và theo ApfKhu pM.
CQt 1: ghi t6ng s6 hQ theo k& qua kháo sát/di&u tra theo thành thj/nông thôn va
theo Ap/Khu phó.
Ct 2: ghi s6 ho dan c's nghêo theo k& qua khão sátldièu tra theo thành thjlnong
thôn va theo Ap/Khu phó.
3. Phm vi va thôi k5' thu thp s lieu
S ho dan c'snghêo dirge thu thp trong mQt näm (can cfr vào k&t qua bmnh xét,
phân loai ho nghèo hang nam) trén dja bàn Ap/khu pM.
4. Nguàn s Iiu
UBND xWphutng/thi trtn.
BIEU sO 15/X-XHMT: sO VQ THIEN TAI vA MUC DQ THIET a
NGU'O'T GAY BA THEO LO4LI THIEN TAT

yE

Thu thp s6 1iu v& s6 vi thiên tai và thia hal v ngtrâi do thiên tai gay ra.
1. Khái nim, ni dung, phirong pháp tInh
a) Thiên tai: là hin tugng tr nhiên Mt thubng có the gay thiGt hai v nguäi, Mi
san, môi tru&ng, diM kin s6ng va các hoat dØng kinh th - xA hOi, bao gm: bao, ap
thp nhit doi, Mc, set, mua iOn, lfl, lU quét, ngp hit, sat Ia dAt do mira lU hoac dong
chay, sut IOn Mt do mira lü hoc dàng chày, nuOc dâng, xâm nhap mn, nng nóng,
han han, ret hai, mira dá, sirong mu6i, dng dAt, song thn và các loai thiên tai khác
(Theo DiM 3 Luat Phông th6ng thiên tai).
só vçi thiên tai: là t6ng só vi thiên tai xãy ra trong k5' báo cáo có ành hiräng d&n
các lthu nrc dla 1 khác nhau cUa dAt nirOc.
b) MOe dO thit hai g6m: thit hai v ngu&i và tài san cOa các vi thiên tai. Vê
nguäi gSm s6 ngu&i ch&, s6 ngirài bj mAt tIch, só ngu&i bj thuang; thit hai v tâi san
di.rgc 'sOc tinh toàn bo giá trj thit hai bang tiM m.t do vii thiên tai gay ra.
c) ThiCt hai do thiên tai gay ra: là s',r phá hOy hoac lam h's hông a eac mOe do
khác nhau v nguti, vat chAt, dng th&i gay ânh hu&ng xAu den môi tri.róng sinh thai,
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ThiCt hai xay ra trong hoc ngay sau khi thiên tai xay ra. Thia hai v nguti bao g6m
s6 nguti ch&t, s6 ngu&i bj mAt tich, s6 nguti thi.nng.
(1) Ngtxôi eht: là nhitng ngwM bj eht do thiên tai trre tip gay ra Va d tim thAy
xdc. Không tinh nhftng nguti chét do cáe nguyen than kháe trong thbi gian thiên tai
xay ra trén dja phutsng.
(2) Nguäi mAt tich: là nhitng nguài không tim thAy sau khi thiên tai xày ra, có th
dä bj cht do thiên tai trçre ti&p gay ra nhung ehira tim thAy xáe hoe ehira có tin the
sau khi thiên tai xay ra. Nguäi mAt tich sau 1 nämn thiên tai xày ra dirge eoi là eht.
(3) Ngt.rOi bj thuang: là nhitng ngithi t6n thirong v thã xáe do ành htx&ng trçe
tip eUa thiên tai, lam ành huâng dn cuQc s6ng bitt thuäng.
Nhitng trtxäng hgp bj s6c hoac ãnh huäng dn tam fri do bin eó ành hutng d6n
gia dinh và bàn than không dirge tInh là s6 nguôi bj thuung.
2. Cách ghi biu
Các xA/phix&ng/thj trAn bj ãnh huâng do thiên tai thea eáe dgt xay ra thiên tai,
theo loai thiên tai va thea tháng, nam.
Dong 1: S6 vi thiên tai gm tAt cà s6 v,i thiên tai thea loi thiên tai eó ành hirâng
dn xWphutng/thj trAn da xay ra trong näm.
DOng 2: Ohi t6ng s6 nguti eht do thiên tal.
Dong 3: Ghi riêng s6 nguOi ehét là nit. Nit là nhitng nguai eó giói tInh là nit
không k tu6i Mc.
Dàng 4: Ghi riêng s6 ngu&i ehét là tré em. Tré em bao gèm nhitng ngtxô'i duoi 16
tu& (theo Lut Baa v, chain sóe, giáo due tré em).
DOng 5: Ghi t6ng s6 nguôi mAt tIch do thiên tai.
Dông 6: Ghi riêng s6 nguti mAt tIeh là nit.
Dãng 7: Ohi riêng s6 nguti mAt tich là tré em.
Dông 8: Ghi thng s6 nguti bj thucxng do thiên tai.
DOng 9: Ghi riêng s ngu&i bj thucmg là nit.
Dong 10: Ghi riêng s6 ngiräi bj thuxng là tré em.
3. Phm vi vã th&i k5' thu thp sá Iiu
Thea xalphtränglthj trAn xay ra thiên tai
4. Ngun s

lieu

UBND x/phuängIthj trAn thu thp, t6ng hgp thông tin và baa cáo.
BIEU

sO 16/X-XIIMT: THIfl HgLT yE TAI SAN DO THIEN TAT GAY
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BA THEO L041 THIEN TAT
Thu thap s6 lieu v& 4t chAt do thiên tai gay ra
1. Khái nim, nOi dung, phirong pháp tInh
a) Thiên tai: là hien tugng tir nhién bAt thisäng có th& gay thiet hai ye nguài, Mi
san, môi tnràng, diu kien s6ng và cac hoat dng kinh té - xâ hØi, bao g6m: bo, áp
thAp nhiêt dOd, 16c, set, mira Ian, 1ff, 1ff quét, ngp lut, sat là dAt do mira 1ff hoc dông
chày, sut Mn dAt do mira 1ff hoac dOng ehày, nute dâng, xâm nhp mn, nAng nóng,
h?n han, ret hai, mira da, suang mu6i, dng dAt, song thAn va cac loai thiên tai khác
(Theo DMu 3 Lut PhOng chóng thiên tai).
b) Thiet hai do thiên tai gay ra: là si,r phá hüy hoc lam hir hông a các müc do
khác nhau v nguOi, vat chAt, d6ng thai gay ành huông xAu d4n rnôi tnr&ng sinh thai.
ThiGt hai xãy ra trong hoae ngay sau khi thiên tai xày ra.
c) Thiet hai yE vat chAt do thiên tai trc tip gay ra: là sij phá hffy toãn bØ hoac
mQt phAn (sap d6, cu6n trôi, ngp nuót, xói là, b6i lAp, Mr hai,...) a các müc do khác
nhau yE vat chAt, dng th&i gay ành huàng xAu dn mOi trtr&ng sinh thai. Vat chat bj
pha hffy g6m nhà tha (nha ô', benh vien, truting h9c, v.v...) và cac trang thi4t bj ben
trong; tài nguyen thiên nhiên và két cAu ha tAng (dAt dai, h thóng d báo vG, h thóng
thUy Igi, thrOng giao thOng, cAn c6ng, he thóng cAp nu'àc, hO th6ng diOn, v.v...).
Thiêt hai yE t chAt dirge do bang tiEn d6ng Viêt Nam tai mire giá thai dim xay
ra thiên tai.
d) MOt s6 chi tiêu thiOt hai yE vat chAt do thiên tai gay ra:
(I) Nba cira (nha a, phOng hçc, bOth viên, tram xa,...) bj sap d6, bj cu6n trOi: là
nhftng ngOi nhà bj sap d6 hoàn toàn hoac bj cun trOi do ánh huOng eff a thiên tai
khOng thE sfra chfta hoac kh&c phrc 1ai dirge.
(2) Nba eira (rthà a, phOng h9c, bOth viOn, tram xá,...) bj his hai mOt phAn this t6c
mái, 10' tiRing... do ânh hi.ràng trçrc tiEp cüa thiên tai nhtrng có thE sin ch[ta, khôi phc
hoac cài tao lai, dam bào an toân dE a.
(3) Nhà cira (nha a, phOng h9c, beth viên, tram xá,...) bj ngp rnrO'e g6m bj ngp san,
nAn, mire dQ ngp t& 0,2 m trô len dói vOl diOn tIch slit heat thträng xuyén.
(4) Th4n tIch Ma, hoa màu bj thiOt hai: là diOn tIch Ma, hoa màu bj ngp, bM lAp,
xoi la, ngp 1mg do thiên tai gay ra.
(5) Diên tich Ma, hoa mAn bj mAt trang: là diOn tich Ma, hoa mAn khOng phát
triEn birth thi.räng do thiên tai gay ra, lam giãm nãng suAt cay tr6ng tr 85% trà len so
vài diên tIch cay trng san xuAt cUng diEu kiOn bInh thuäng.
(6) Dê cáe loai (dê MEn, dê song, dê bi, bà bao, ke,...) N phá hüy: là cãc doan dê
bj v&, bj sat là, eu6n trôi do thiên tai trrc tiEp gay ra.
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2. Cách ghi b16
Các xalphutnglthj trAn bj ánh hi.r&ng do thiên tai theo cac dgt xãy ra thiên tai,
theo loai thiên tai vã theo tháng, nàm.
Cot!: K5' báo cáo.
CQt 2: CQng dè,n tir dâu näm.
Dông 1.1: Uhi s6 nba N sap, bj cu6n trôi
Dong 1.2: Uhi s6 nba bj ngp
Dông 1.3: Ohi s nhà bj sat Ia, hit hai, t6c mái
DOng 2.1: Uhi s6 tnr&ng, di&m tnräng bj sp dó, cu6n trôi
DOng 2.2: Uhi s6 trutng, dim trutng bj ngp, hit hai
Doug 2.3: Uhi s6 phong h9c N sap d6, cu6n trôi
DOng 2.4: Uhi s6 phOng h9c bj ngp, hit hi
DOng 3.1: Ghi s6 phOng khám, phOng diu trj, tram xá, tram diu dung N sap
d6, cun trôi
Dông 3.2: Uhi s6 phOng khám, phOng diu trj, tram xá, tram diu dtrUng bj ngp,
hit hai mQt phk
DOng 4.1: Uhi di4n tIch Ma bj ngp, hit hông
DOng 4.2: Uhf di4n tIch Ma N m&t trâng
DOng 4.3: Ghi diGri tIch hoa màu bj ngp, hit hông
DOng 4.4: Uhi din tIch hoa màu bj m&t trng.
DOng 4.5: Uhi s6 trâu, bO cht
DOng 4.6: Uhi s6 ign chét
DOng 4.7: Uhi só gia din chét
DOng 5.1: Uhi din tich nuoi tr6ng thUy san N thiGt hai
DOng 5.2: Uhi s6 tàu, thuyn N chIm, m&t tIch
DOng 5.3: Uhi s6 Mu, thuyn bj hit hai
DOng 5.4: Uhi s6 Iuvng thüy san bj thit hai
Dông 6.1: Uhi diGn tIch vu&n tram N thia hai
DOng 6.2: Uhi din tIch rCrng bj thit hai
DOng 7.1: Uhi So cong trInli thüy Igi bj hit hông
DOng 7.2: Uhi chi&u dài de N vU, bj cuOn trôi
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Dông 7.3: Ghi chiu dâi dê bj sat
Dông 7.4: Ghi chffiu dài kè bj và, bj cun trôi, bj sat
Dông 7.5: Ghi chiu dài kênh muxmg sat 1&, hix hai
Dông 7.6: Ohi só c6ng bj hu hai
Dãng 7.7: Ohi s6 tram, may barn bj ngp
DOng 7.8: Ghi kh& h.rqng dt sat, trôi, ben I4p
Dông 8.1: Ghi chiu dài thräng bj his hai
Dông 8.2: Uhi di4n tIch rn5t thrOng hông
Dông 8.3: Ghi kh6i hrcxng dAt, dá

sat trOi, b& lAp

Dông 8.4: Ghi sé, cAu, c6ng sp trôi
DOng 8.5: Ghi só cAu, c6ng his hai
Dong 9.1: Ohi s6 cot thGn trung, cao th d6, gay
Dông 9.2: Ghi S6 cQt th4n h th d6, gay
Dông 9.3: Ohi chi&u dãi day then bj d&t
DOng 9.4: Uhi s6 tram bin ap, bin th4 hông
Dông 9.5: Ghi só may bin áp hông
Dông 10.1: Ohi s6 cQt thông tin d6
DOng 10.2: Ohi chiEu dãi day thông tin d(rt
DOng 11: Ghi t6ng giá trj thiet hai isâc tinh.
3. Phain vi và thM ks' thu thp s6 lieu
Theo xã/phixäng/thi trAn xây ra thiên tai
4. Ngun s6 Iiu
UBND xa/phutng/thj trAn thu thp, t6ng hgp thông tin và báo cáo.
BIEU sO 17/X-TMDV: SO CO. SO, LAO DQNG TRONG CAC co sO
KINH TE PHI NONG LAM NGHISP vA THUY SAN
1. Khái nim, phu'o'ng pháp tinh
a) s6 ccx s& kinh t sr nghip
Ccx s& kinh th, sx nghiêp (dan vj ccx s&) &rçxc khái niem nhu sau:
- La nai twc ti&p din ra hoat dQng san xuAt, kinh doanh, cung cAp djch v, sir
nghip, hoat dOng cUa t6 chüc chInh trj - xa hQi - nghê nghip, to chfrc xä hOi, to chic
xA hOi ngh nghi4p, t6 chüc ton giáo, tin ngu&ng...;
- CO chü th& quán 19 hoac nguti chju trách nhiem v các hoat dng tai dja dim
do;
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- CO dja dim xác djnh;
- CO thai gian hoat dØng lien tvc hoc djnh k5' (theo mUa vi hoc theo tp quán
kinb doanli,...).
Dan vi ca so' cO thã là môt nhà may, xi nghip, chi nhánh, van phông dai dien,
khách San, nhà hang, c&a hang, diem san xuât, diem bàn hang, nhà ga, ben càng,
twang hçc, bnh viGn, nhà tho' hoac den, chüa...
só ca so' kinh té, sr nghip là t6ng s6 luqng ca so' thOa man khái nim nêu
trên, hoat dQng trong các ngành kinh té quôc dan (tnt các ngành nOng, lain nghip và
thUy san; boat dQng cüa Dàng cQng san, to chüc chInh trj - xà hOi, quàn 19 nhà nuOc,
an ninh quôc phOng, bào darn xà hQi bat buQc) tai thôi diem thông kê trén lAnh thô Via
Nam.
s6 ca so' kinh th, sr nghip g&m
ca so' là trg so' chinh cüa doanh nghip (try so' chInh cüa doanh nghiep làca
so' cO trách nhiGrn lanh dao, quàn 19 hoat dng cüa các ca so' khác trong cüng h thông
to chile, quàn 19 cUa doanh nghiep).
- só ccy so' là chi nhanh, dan vj san xuát kinh doanh phv thuØe, chju sr quail 19
giáin sat elm try so' chinh h* rnQt ca so' chi nhánh khác; co' so' san xuât kinh doanh
phu thuôc cO the là mQt chi nhãnh, mOt van phOng dai diGn elm mØt doanh nghiep,
hoac üa mQt ca quan hành chinh, sir nghiêp, ké ca truâng hqp ca so' dO chi là mØt bo
phn san xuât kinh doanh näm ngoài dja diem elm doanh nghip (hoac ca quan hành
chinh six nghip). Trong tm&ng hgp doanh nghip không eó eác ehi nhánh, dan vj phg
thuôc (gçi là doanh nghip dan) thi doanh nghip ehi là mOt dan vj ca so' duy nhat.
- Ca so' san xuAt kinh doarth cá th là ca so' san xu&t kinh doanh do môt cá nhân
hoac mQt nhOrn nguôi eUng so' hut (so' hilt cá the, tiêu chü), ehixa dàng 1<9
hoat dng
theo Lust doanh nghip (thuOc loai hInh doanh nghip).
- Ca so' sç nghip hoat dQng trong eác ngành khoa hçc cOng ngh; giáo dye dâo
tao; y té, thu tr? xã hØi; the thao, vAn bOa; hoat dng hip hØi hoat dQng ton giáo...
(gçi ehung là khu vije sr nghip).
b) s6 lao dØng trong eác ca so' kinh té, sr nghi4p
sé lao dQng trong các ca so' kinh t& sr nghip là toàn bQ s6 lao dnghien dang
lam vic trong các ca so' nay tai thai diem thông ke, gôm lao dQng lam day dü thai
gian; lao dQng lam ban thai gian; lao dng trong bién che; lao dQng hcrp dOng (co thai
han và khOng có th&i han); lao dng gia dinh không dugc trã luang, trà cOng; lao dQng
thué ngoài; lao dØng triyc tiép; lao dQng gián tiêp... ke eá nhung nguti dang nghi eho'
viec hay cho' che dØ nghi him, nhung vn thuQc dan vj co' so' quàn 19.
2. Phân t chü yu
Ngành kinh t&
3. K' cong bin nAm
4. Ngnn s Iin:
UBND xWphuônglthi trAn.
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Biu s: 01/}I-NLTS
Ngàynhnbáocáo:
Ngày 15/2 nm sau

Myc dich sir dyng dt

A
Tng din tich các Ioi d4t (01=02+15+29)
A. D1 nông ,:ghip
1. DAt san xuAt nông nghip
- DAt tr&ig cay hang nãm
+ DAt tong lUa
+ DAt cô dung vào chan nuôi
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14
15

1.DAtà

16

-DAtotinôngthôn

17

Don vi báo cáo:
Phông Tâi nguyen và MT huynITP/thj xä
Dot vi nhãn báo cáo:
Chi Cvc Thông ke
Dan vi tin/i: Ha.

13

I

DiCn tIch dt thco di tirqng dtrqc giao d
quãn I
chfrc
CØng
UBND
phát
To chat
dông
Tng
cap xã triênqu9
khác
dth
sO
(UBQ)
dat
(TKQ)
(CDQ)
(TPQ)
7
8
9
10
11

Muc dich sir dyng dt

-DtâfaidOthj
2. EMt chuyen dàng
- Dat tqi sà ca quan, cong trinh sij nghiêp
-DâtquOcphang
- Dat an ninh
- Dat san xu.t, kinh doanh phi nOng nghiêp
- Dtt có myc dich cOng cong
3. Dat ton giáo, tin nguäng
4. Dat nghTa trang, nghia dja
5. Dt sOng suM vâ mat nuàc chuyên dñng
6. Dat phi nOng nghiêp khác
C DdE c/nra sfr dyng
1. Dat bang chira sfr dung
2. DAt dOi nüi chua sir dung
3. Nüi dA khOng có ring cAy

"?
so

Tng
diên
tiiii
t
nluên

Din tIch dh theo d6i tirong sfr dyng

Tang a

HO gia
dinJI, cá
nhân
((31)0)

18

Ta chirc
twng
nuOc
(TCC)

Th chfrc
NN, cá
nhân NN
(NNG)

COng
dOng
dan cit
(CDS)

Di@i tich dt thco Mi tuçng dirqc giao d
quãnl'
To chfrc
CQng
UBND
phát
T chfrc
Tong
dOng
cap xà triênqu
khác
so
dan cit
(UBQ)
ddt
(TKQ)
(CDQ)
(TPQ)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Thuyk minh tmnh hinh:

Ngây.....tháng nàrn
Thu trir&ng dot vi
(Kj, hQ ten, ddng dd1)

Nguoi Ip biu
(Kj, hQ Léti)
2

it

HIN TR4NG stY DUNG DAT NONG NGHJEP

Bik s6: 02 IH-NLTS
Ngàynhnbáocáo:
Ngày 15/2 nämsau

Nãm

M
so

A
Mt nOng ng1iip
1) Dat san mat nOng ngIiip
DAt tr&g cay hang nam
DAt trông lña
DAt chuyên trng lüa nuOc
DAt tr6ng Ma nuóc con 1?i
DAt frng Ma n'Lrang
DAt cO dung van than nuOi
DAt trng cay hang nAm khác

-

Do'n vi báo cáo:
Phông Tài nguyen vâ MT huyn/TP/thj xä
Don vi nhfln báo cáo:
Chi Cic Thông ké

II

Din tIch dt thco di tining sfr dyng

lông
diên
tIch
nhiên

T&ig
sO

HO gia
dinh, cá
nit
(GDC)

T6 chfrc
hang
nuâc
(TOO)

T& cl*c
NN, cã
nhan NN
(NNG)

COng
dong
dan cit
(CDS)

Tng
só

Cong
dông
dan cu
(CDQ)

UBND
cap xa
(UBQ)

To chfrc
phat triên
qu d.t
(TPQ)

To chftc
lth
(TKQ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01
02
03
04
05
06
07
08

DAt bng trAng cay hang nthn khác
DAt ntrong ry h6ng cay hang näm khác

09
10
11

DAt hông cay ian näm

12

DAt frng cay cong nghip ian näm
DAt hng cay an qua Iâu näm

13
14

DAt hng cay lâu nãm khác
DAt lam nghip
DAt rfrng san St
DAtcórngtnhiensanxuAt

15
16

Doii vi tinh: Ha
Din tich dt thco d& ttrqng dirçrc giao d quän 19

17

is
3

Ma

so
DAt có rcrng trang san xuAt
DAt khoanh nuoi phiic h6i rirng san xuAt
DAt trang rimg san xutt
DAt rCrng phông ho
DAt có thng tç nhién phông hQ
DAt có rung trang phong hQ
DAt khoanh nuoi phc hói rang phông ho
DAt trang rung phông hO
DAt rfrng dc ding
DAt có rcrng tij nhien dc diing
DAt có r&ng tr&ig dc diing
DAt khoanh nuoi phc hãi rung dac dpng
DAt tr6ng rung dc dirng
2) DAt nuôi trang thu5' san
DAt nuOi tr6ng thus' san nuóc Ig, man
DAt nuôi tràng thus' san nutc nggt
3) DAt nông nghip khác

lông
diôn
tich
nhiên

Din tIch dt tlico iiM tuQ'ng sü dung
— Diên tich dt theo di tuçng dirge giao d quart ly'
Ho gia
T chfrc Th chfrc
CØng
Cong
UBND Ta chfrc Ta chàc
Tang dinh, cá
trong
NN,cá
dOng
Tng
dOng
phát triên
cãpxã
khác
so
nhân
nutc
nhãn NN dan cit
s
dan cit

(GDC)

(TCC)

(NNG) (CDS)

(CDQ) (UBQ)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tliiivât minh fIn!, hnh.

Ngtrbi Ii) biu
(Kj, ho IS)

Ngày Iháng....nani
Thu trirong don vj
('Kj, lip len, dóng ddu,

4

(TKQ)

Biêu s6: 03 /H-NLTS
Ngây nhn báo cáo:
Ngây 15/2 nãm sau

HIN TR4NG stY DUNG DAT PHI NONG NGFIIEP

Doii vi báo cáo:
Phông Tài nguyen và MT huyn/TP/thj xâ
Don vj nhn báo cáo:
Chi Cuc Thông ké
Dun vi tmnli: Ha

Näm

Diên tick dt theo d& ttro'ng sfr dung
Ma
so

A
TOng din tIch dt phi nOng nghip

B
01

I) Dt o

02

ttht & 1I nông thôn

03

Dt 6 ti do thj

04

2) Dt chuyên dung

05

DAt It 56 co quan, cong trInh
sir nghip
DAt trt 56 ca quan, cong trinh sr
nghip thà rnrOc

T6 chftc
trong
niroc
(TCC)

To cit
NN, cá
than NN
(NNG)

CQng
d6ng dan
cu
(CDS)

TOng
sO

Cong
dông
dai cir
(CDQ)

2

3

4

5

6

7

8

07
08

DAt quOc phong

09

DAtanninh

10

nOng nghip

1

Tong so

HO gia
dinh, cá
nhan
(GDC)

06

DAt tr sO kliác

DAt san xuAt, kinh doanh phi

TOng
diên
tick t
nhiên

11

DAt khu cong nghiep

12

DAt ca sO san xuAt, kinh doanh

13

DAt cho ho?t dng khoáng san

14

Diên tich dt thco d& ttrqng dirqc giao dC quãn 19

5

UBND
cap xa
(UBQ)
9

T6chüc
phát
tnênqu9
dat
(TPQ)
10

'P6 cIt
khác
(TKQ)
11

•1

Diên tich dt thco di tirouig
Ma
s

EMt san xut 4t 1iu xäy dijng,
gôm sfr
DAt có mgc dIch cOng cQng
DAt giao thông
DAt thu5' lai
DAt cOng trinh nthig hrçxng
DAt cong trInh buu chinh vin thông
DAt ccx sâ vAn hoá
DAtccxs&ytá
DAt ccx sà giáo dye - (Lao t?o
DAt ccx sâ the due - thá thao
DAt ccx s& nghiên c(ru khoa hçc
DAt ccx sâ dich vu v
hôi
DAt chçx
DAt cé di tich, danE thAng
Dat bAi thai, 19 chAt thai
3) DAt ton giáo, tin ngirOug
DAt ton giáo
[Mt tin ngixông
4) DAt nghia hang, nghia dja
5) DAt sOng suAi vã mt nu*c chuyên
thing
Dat song ngôi, kênh, rach, suM
xa

xfr

Tng
diên
tIch ty
nlnên

Tang

Ho gia
djth, cá
than
(GDC)

Th ehfrc
trong
nutc
(TCC)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
6

sfr

dung

Th cit
NN, ca
nhân NN
(NNG)

Cong
d6ng dan
cu
CODS)

Diên tich 1&t theo d61 tu'qng dirçrc giao dê quãn 19
lãchfrc
CØng
BND
phát
T chirc
Tng
dOng
capxA
triênqu
khác
dãncu
(UBQ)
dat
(TKQ)
(CDQ)
(TPQ)

Din tich dt theo di ttrqng sfr dung
Ma
sO

St có mt niróc chuyên dung
6) St phi nông nghip khác

Tng
diên
tIch t
nhiên

x
Tong so

HQ gia
dmnh, cá

To chfrc
trong

Tc chirc
NN,cá

Cong
d6ng dan

(GDC)

(TOO)

(NNG)

(ODS)

Din tIch dt thco di twqng dirqc giao dB quail 19
Tchfrc
CØng
IJBND
phát
i6 chãc
dông
Tng
cap xa
triênqu
khác
(UBQ)
dat
(TKQ)

(CDQ)

(TPQ)

36
37

Thuy& minh tinh hinh

Ngây.....tháng.....nárn
Thu trutg don vj
(7g5. ghi /19 ten, a'ông ddu)

Ngu'bi Ip biu
(7g5, ghi hQ (en)

7
V0

Biu s& 04 /H-NLTS
Ngiy nhOn báo cáo:
Ngày 15/2 näm sau

HIEN TRM4G sU DUNG DAT
CHIA THEO xAIPHUONGrFHI IRAN

Don vj báo cáo:
Phông Ta! nguyen và MT huyn/TP/thi xâ
Don vi nhân báo cáo:
Chi Cic Thông ké

Niim

Dan vi 11th: Ha

Phãn thco myc dich sfr dyng

SIT

A

Xã/phu*ng/thi trin

B
Tngs

Tng
diên
tich tw
nhiOn

1

Dt nông :zg/iiêp

Tong
so

2

DAt
EMt
sAn
nuOi
Dat lam
xuat
.. trong
nghiep
nong
thus'
nghiép
sAn
3

4

5

DtpI I 'thug i ghip

DAt
nông lông
nghiêp so
khA
6

7

DAt
a

8

DAt
chay
en
dung

DAt ton
giáo,
tin
ngirông

DAt
nghTa
trang
nghia
.
dia

9

10

11

song
suot
va
mat
nuac
12

Bit clurn s/F dzpzg

DAt phi
nOng Tng
nghip s
khác
13

14

chin
.
ding
15

di
nüi
chin
"
dung
16

C/i/a tlzeo Xfl,'phu'img/

f/si Iris,
(Ohi theo Danh inic
don vi hAnh chInh)
I

Thuy& minh tInh hInh:

Ngày....I/sang

Ngu*i 1p bi&i
(795, ghi /10 ten)

nàin

Thu tru'Ong don vj
(lg5, ghi hp ten, dóng dan)

8

Nñi âá
không
có rfrng
cay
17

sO cUQC KET HON

Biu s: 051H-XHMT
Ngày nhn báo cáo:
Ngáy 5/3 nãm sau

Dot vi báo cáo:
Phông lit pháp huyn/TP/thj xä
Don vj nl4n báo báo:
Chi cic Thông ké

Nám

SO cuôc kát hon (Cp)
C/tM ra

STT

Don vi hãnh chInh

A

B
T6ngs6

Ma sO

C
01

Tongso
1=2+3

K& hOn
Ian thir hai
trcrlcn
3

Kcthon
x
,.
Ian dan

A

2

('hia lheo xflipl: Sn gill: j Iran

(GM theo Danh muc dan vi hành
chinh)
I

02

2

03

Ngubi Ip biu

Ngày tháng näm

Thu trtron dot vj

(KJ, ho tên)

(Kj, thing

9

dan,

lip ten)

Biu so: 06111-TTXH
Ngày nhn báo cáo:
Ngày 5/3 näm sau

it LE Tfl EM DTJ'OI NAM TUOI BA Dot vj háo cáo:
BANG KY KHAJ SINH
Phông Tu phap huyn/TP/thj x
Närn
Doit vj nhn báo báo:
Chi cvc Thông ké
Ma
sO

STT

A

B

C

iôngsO

01

TOng sO tré cm
du'ói 05 tnôi
tinh dn 31/12
nãm báo cáo
(Tré cm)
1

sO trë cm duOi
05 tuôi dä
duct däng k
kliai sinh
(ire cm)
2

T I trë cm
du'ói 05 tuôi
dä duqc dàng
k khai sinh
(%)
3

Chin thea
- Narn

02
03

Chin tlzeo xolphithng/thi Sn
(GM theo Danh muc dan vj hành
chfnh)
1

04

2

05

Ngay... tl7áng...nãm
Thu trtr&ng don
(Kj. hQ ten, dóng ddu)

Ngu'Oi 1p biu
(Kj, ho ten)

10

Biksó: 071H-TIXH SO TRtYUNG HQP flY VONG DU'QC Don vj báo cáo:
PhOng Tu pháp huynITP/thj x
Ngày nhn báo cáo:
DANG KY KHAI TI)'
Dot vi nl4n baa báo:
Ngày 5/3 näm sau
Nãm
Chi c'c Thông ke

Ma sá

STT
A

Dm2 Vi tin/i: Ngufxi
tru'O'ng hqp U? vong
dirqc dAng k' khai tü'

s

C

B
Tngsá

01

Chic fisco
02

-Nam

03
Chin thea xolphi rô'ng/tI:j Thin
('C/il So Dan/i muc các dm2 vi han/i chin/i Vid! Nan,)

2

Ngu*i Ip biu
(K h ten)

Ngày... tháng...narn
Thu truötg don V
(Kj. hQ ten, dóngddu)

11

0
Co
NJ

Biu s& 08111-XI-IMT
Ngãy nhn bao cáo:
DAu nhiêm k5' Daf hi5i (k&t thüc DH
1 thang)

T2LENU
Dotvibáocao:
THAM GIA CAC CAP UY BANG Ban To chüc huyn/thãnhJ
thjUy
Nhiêmk3'20
Don v nhfln bao cáo:
Chi c?c Thông ké
#I.L.

Cp Iuyn

Maso
A
Tngs
Chic theo trInh do hoc vIa
- Tiuhoc
- TrunghocccxsO
- Trung hoc pM thông
-SacAp
- Trung cp
- Cao dAng
- Dai hoc
- Trén dai hoc
- Khác
Chin lheo eM,, tôc
-Kinh
- DAntOckhac
Chic Iheo ,thóm11111!
- Duti 20 tu61
- TCr20-24tu6j
-TCr25-29tu&
-TCr30--34tuM
-Tfr3S-39tuM
-TIr40-44tu6j
-Tfr45-49tu6i
-Tfr50--54tu6i
-Tfr55-59tu61
- Tfr60tu&trOlen

Cpxi

Tong s

TB: nfr

Tong sO

TB: n&

1

2

3

4

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

,Ngây.... tháng ... nám20....
Thu truOng dot vi
(Kj, thing dat,, ghi lip ten)

Nguôi Ip bi&i
(Kj, ghi 16 lip ten)

12

Biu sO: 09111-TKQG
Ngày nhn báo cáo:
Báo cáo 6 tháng: Ngày 10/7
Báo cáo nam: Ngày 10/02
näm sau

STT
A

A
I
1

2

3

4

5
6

THU NGAN SACH
rmA NIYUC HTJflN/
THI XAJTHANH PHO
Qu

/nàm 20

Clii tiên
B
TONG THU NGAN SACH NHA NU'O'C TREN DIA
BÀN (A+B)
Tong thu cac khoan can doi NSNN
Thu tfr hot dug sAn xutt kinh doanh trong nutc
Thutir flNNNtrungucng
Thu giá fri gia tang
Thud thu nhp doanh nghi4p
Thu TTDB hang hóa, djch v'i trong nuâc
Thumônbài
Thu tài nguyen
Thu khác
Thu tir DNNN dja phtrang
Thud giá trj gia tang
Thu thu nhp doanh nghip
Thud TTDB hang hóa, djch v' trong nuàc
Thurnônbài
Thud tãi nguyen
Thu khác
Thu tfr doanh nghip có vOn du ttr nutc ngoài
Thu giá trj gia tAng
Thug thu nhp doanh nghip
ThuE TTDB hang hóa, djch vv trong nuóc
Thud mon hal
Thu khAc
Thu tü khu vrc ngoài quOc doanh
Thud giá tn gia tang
Thu6 thu nhp doanh nghip
T1m TI'DB hang hóa, djch vi1 trong mrâc
Thu mOn bài
Thu tAi nguyen
ThuOkhac
A

A

LphitruOcba
Thu sCr dvng dAt nông nghip

Do'u v báo cáo:
Kho B?c huyn/TP/thj xã
Bo'n vi nhQn báo cáo:
Chi cic Thông ké

MA sO
C
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13

Dun vj link: 1000 ddn.
Tang sO

STT

Clii tiêu

Ma s

7

Thuthunhpcanhân

33

8

Thu& bâo v môi tnrbng

34

9

Thu phi, le phi

35

10

CáckhoãnthuvnhâcMt

36

Thu s& dung dh phi nông nghip

37

Thu tin thuê d&

38

Thu giao quy&n sfr dung dt

39

Thu ban nhà ô thuØc sä hut nba nirôc

40

11

Thu tfr qu dAt cong ich, hoa Igi cOng san tai xã

41

12

Thukhácngoaingansach

42

H

Thu v du thô

43

B

Thu thiu xuAt kliiiu, tliu n14p kliu, thu TTDB, Tliu
giã tn gia tang
Các khoãn thu duct dê li clii quãn 1 qua ugfln sácli
nhãnirfrc

1

Các khoan huy dng dong gop xây dung ca sâ h? tng

46

2

Thu x' s6 ki4n thi4t

47

3

Thu hgc phi, vin phi

48

4

Thu pht an than giao thông

49

III

5
6

44

50
Khác

51

TONG THU NGAN SACH DIA PHUONG (A+B)

52

A

Các khoãn thu can aO NSDP

53

I

Thu ngfln sách dja phirong hutng theo phân cAp

54

Các khoãn thu huâng 100%

55

Thu phân chia theo 1' 1 phn trAm (%) NSDP dirqc hirOng_

56

Thub6sungtfrngansáchtrunguqg

57

Bsung can dói

58

2

Tang so

sung có mic lieu

59

3

Thu kt dir ngdn sách

60

4

Thu huy dng du Vs theo khoân 3 diu 8 cüa Lut Ngân
sáchNhànutc

61

5

Thu chuyãn ngu6n ngân sách nArn tnrOc

62

6

Thu tfr qu du tnt tãi chinh

63

B

Cãc khofln thu throt d hal clii quãn 1:1 qua NSNN

64

1

65
Ngày .... lháng ... näin 20....
Thu tru'&ng don vj
(1(j), thing dan, ghi hQ ten)

Ngn'Oi 1p biu
(1(j), ghi 15 hc ten)
14

0
Co
01

CIII NGAN SACH
NBA NU'OC HIJY$N/
Tffl XAITHANB PHO

Biu so: 101H-TKQG
Ngây then báo cáo:
Báo cáo 6 tháng: Ngày 10/7
Báo cáo näin: Ngày 1 0/02 näm sau

Quf..nAm 201

Dot vi báo cáo:
Kho B?c huyén/TP/thi xä
Dot vi nhãn báo cáo:
CM cic Thông ké

Dwi vi 1mb: 1000 ddn
STT

Clii lieu

A

B

I
I
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Ma
so

TONG SO (1+11)
Chi cfln dOi ngfln sách
CM du tu phát trin
Chixâydvngcabãn
Chi du lit phát trin khác
Chi thithng xuyên
Chisnghipkinht
Chi sir nghip giáo duc vâ dao tao
Chi sir nghip y
Clii sij nghip von hóa — TDTT
Chi sç nghip khoa hçc côn ngh
Clii sij nghip phát thanh truyn hinh
Chidâmbâoxahôi
Chi quân 1 hành chInh
Chi an ninh quOc phàng dla phuung
Chi sr nghi4p bAo v môi trnbng
Chitrccgiámthàngchinhsách
Chikhác
Clii trà flu gôc va lOi vay huy doug dâu tr CSFIT theo khoàn 3
Diêu 8 elm Luât NSNN
Chi b6 sung qu dr trt tài chmnh
Các klioãn thu d lai clii quãn l qua NSNN
Ohi thu hi chi hçc phi
Uhi thu ghi chi vin phi
Chi tlr ngu6n thu dan dóng gop
ChOngbuônu
X& pht an toàn giao thông
Chi tIc ngMn XSKT
Xü phat hãnh chinh và khác

Tong so

C
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ngày .... i/tang ... nãrn 20....
Thu tru*ng dot i
(K)5, dong dan, gin hQ ten,)

Ngubi Ip biu
(Kj, gill It h ten)

15

0

Co
a..

Biu sá: 11IH-TKQG
Ngây nhn báo cáo:
Ngây 18/3 näm sau

SO NGTJ'OI BONG GOP BAO HIEM XA HQI, Boii vj báo cáo:
BAO hEM Y TE, BAO HIEM THAT NGHIP Bao hiêrn XA hi huyn/TP/thi xã
Niim
Bo'n vj nhn báo cáo:
Clii cic Thông ké
A

Chi tiêu

Ma so

A

B

A. BAO hEM XA HQJ

01

A,1. Bão hini xa hôi bt buôc

02

1. Kh& hãnh chmnh, siy nghiêp; Bang, doàn th

03

2. Kh6i lgc hrccng vU trang

04

3. Kh6i doanh nghip

05

3.1. Doanh nghip nhà nirOc

06

3.2. Doanh nghip ngoâi nhâ ntrOc

07

3.3. Doanh nghip có v6n du tirnuOc ngoài

08

4. Các kh& kliác

09

A.2. Bão 1iim xii hi trnguyn

10

B.BAOHJEMyTE

11

1. Khói hành chmnh, sg nghip; Bang, doàn th

12

2. Kh6i lvc lugng vU trang

13

3. Khói doanh nghip

14

3.1. Doanh nghip nhà nuóc

15

3.2. Doanh nghip ngoâi nhà nuUc

16

3.3. Doanh nghip có von dâu Ut nuâc ngoâi

17

4.Ngutinghêo

18

5.Cnnghêo

19

6. Rçc sinh, sinh viên

20

7. Tré em dirâi 6 tu61

21

8. Dãi Prgng hirong hrang him Va trq cp BFIXFI hang tháng

22

9. Các khói khác

23

C. BAO HIEM THAT NGHI

24

1. Khói hành chinE, sir nghiêp; Bang, doán th

25

2. Khói ipt hrqng vU trang

26

3. Kh6i doanh nghip

27

3.1. Doanh nghip nhã nuóc

28

3.2. Doanh nghip ngoâi nhâ nutc

29

16

T&igsó
(nguti)

A

Chitiêu

Mäs

A
3,3, Doanh nghip cO v6n thu tu nutc ngoài

B
30

4. Các kh6i khác

31

iongso
(nguti)
I

Ngày... tháng...ná;n
Thu truöng dot vj
(Kf, hQ ten, dóngddu)

Nguôi Ip biu
(Kj, ho ten)

17

Biu so: 12/H-TKQG
Ngày nhn báo cáo:
Ngây 18/3 näm sau

SO NGU'OI }M1ç1C HITONG BAO HIEM
XA HQI, BAO HIEM Y TE, BAO HIEM
THAT NGHIItP

Don vi báo cáo:
Bão hiêm X hi huyn/TP/thi xfl
Don v nhn báo cáo:
Chi c1c Thông ké

Näm

CM tiêu

Ma so

A

B

A. SO NGTXOI HTJ'O'NG BAO hEM XA HQJ

01

1. 50 ngn*i lur&ng BHXH hang tháng ti thOl di6i ngày 31/12

02

1.1. Ngu,n Ngân sách NM nuOc

03

1.2. Ngu8n qu9 BHXJ-I bt buOc

04

1.3. Ngu6n qu BHXH tr nguyen

05

2. SO hrqt ngnôi hnöng try cOp 1 thn

06

2.1. Nguãn Ngân sách NM nuâc

07

2.2. Ngu6n qu9 BHXH bat buOc

08

Trong do: sd lu-cu ngirol /nráng 1v cAp din dau, thai sOn, dwãng s&c
phyc Misfit khoO

09

2.3. Ngu6n qu BHXH t nguyn

10

B. SO NG1RIJ HU'ONG CAC CHE DQ BAO HIEM Y TE
A

Tong so
(ngtroi/lirqt ngtroi)

11

1. So ngno'i nhn the bao hiem y te trong nam

12

2. St luvt ngu'ôi khám chfla bnh Mo hi& y t

13

2.1.Noitrn

14

2.2. Ngoi S

15

C. sO NGUt1I HU'ONG BAO HJEM THAT NGfflEP

16

i.s6 ngirOi hutug BHTN hang tliáng

17

2. sO hrqt ngirbi hir&ng BHTN I IAn

18

3. 50 Iu'yt nguôi huöng try cOp lice ng1i, h trq vic lain

19
• Ngây... tháng...nam
Thu truüng dot v!
(Kj, 119 ten, dóng ddi,,)

NguOi 1p biu
(K hQ ten)

18

0
Co
'.0
4

Biu s: 131H-NLTS
Ngây then bao cáo:
Ngày 20/3 näm sau

sO xA DU'QC CONG NHL4N DAT TIEU CHI NONG THONMQI
Nãm

STT

A

B
ToAn tinh, TP
Chia theo xfl/phnmnzglthj frAu
(Clii theo Danh ,nuc the doii vi hành chinh Vie! Nani,)

MA s

T&ig S6 xA

C

1

Do'nvibáo cáo:
Phông NN & PTNT/ Phông kinh t huyn/TP/thj xA
Don vj nhn báo cáo:
Chi ctc Thông Ice
S xA thrqc cong nh4n
dt tiên chi nOng thOu mó'i
Thong do: Sá xd
s6 xA
dwpv cong nIziiz
trong nan,
2

01

02
2

03

näun
Ngây
(hang
Thu trirông dou vj
(Kfi, hç ten, dóngddu)

Ngtrôi Ip biêu
(K35, hp ten)

19

3

Tt 1 xA dirge
cOng nhn d?t
tiêu chi nOng
thOu môi
4

4

Bin s: 14/ H-TMDY
Ngày nhn bao cáo:
Ngây 5/3 näm sau

SO LIYONG CHQ
(co dIn 31 lIning 12 hun Mo cáo)

TT

Ten dot vi hành chInh

A

B

C

Tängs6

01

MA so

Dot vj báo cáo:
Phang Kinh tê/Kinh té h tang huyn/TP/thj xâ
Don vi nhãn báo cáo:
Chi cue Thông ké
Chiara

TOng sO
1=2+3+4

Load

Loai2

Loi3

2

3

4

Chia lheo xdiph ithngilIi j trdn
('G/zi So Dan!? ,JIZIC các dun vi hânh chin/i Vie! Nani,))
1

02

2

03

Ngtro'i 1p bi&x

• Ngày
thang
nàni
Thu trir&ng dot vi

(Kfi, hg ten)

(Kfi, /IQ ten, dóng ddn)

20

Biu s6: 151 H-TMDV
Ngây then baa cáo:
Ngày 5/3 näm sau

sO LUQ'NG SLEUTH!,
TRUNG TAM THUVNG M41
(Co alit 31 tháng 12 nänz Mo cáo)

Siêu thj
Chia thco
Ioai hunh kinh t

Ma Tang

IT

A
2

3

A

so

B
T&igsO
Chiatheolzang
-H?ngl
-H?ng2
-H?ng3
Chia/heoxilfpindrngithjfrân
(Ghi So Danh myc các
doii vi hành chin/i Viêt
Nan;)

lông so

A

so

C 1=2+9

2=3+4+5+6=7+8

Doii vj báo cáo:
Phông Kinh tê/Kinh té h?. tang huyn/TP/thj xã
Don vj nIin báo cáo:
Chi cijc Thông ké

Chia theo
Ioai siêu thi

Co
vn
Siêu thi
dAn hr Loal kinh Siêu thi
Nhà Tp
hinh doanh chuyên
nu*c the trtrc
.'
UCp khOc tOng
doanh
nir&c
1101)
ngoãi

3

4

5

Trung tam thumig mi
Chia theo
Ioai hmnli kinh t

6

7

8

Tong sO

9=10+11+12+13

CO vn
dãutu
Nba T4p trçrc
tiCp
nut the
niroc
ngoai

10

01
02
03
04

Ngày
tháng
nãm
Thu trtrô'zig don vj

Ngiroi Ip biêu
(Kj5, hp ten)

(K35, hp ten, dóng ddu)
21

11

12

Loi
hinh
khác

13

Bi& s& 16/H-XHMT
Ngày nhn báo cáo:
Ngây 25/10 näm báo cáo

SO TRUO'NG, LOP, PHONG HQC MAM NON

Don vi báo cáo:
PhOng GD&DT huyn/TP/thi xa
Dot vj nhn báo cáo:
Clii qic Thông ké

Näm hçc 20...- 20...
(Co d&n 30/9)

So trtrOng hgc mãm non
STT

Clii tiêu

A

Ma s6

B

C

Tngs6

01

56 nhOm, ló'p hçc

56 phông hçc

NIIã
tré
(nba)

Tnrbng
mk giáo
(trirông

Tnrông
mâm non
(trn&ng)

NhOm
trë
(nhoni)

..

?'°

Phong lice
kiên cô
(pliông)

Phông hçc
ban kiên cO
(pIiông

PhOng lice
tm
(phong)

1

2

3

4

5

6

7

8

Chic theo loqi hi nit

- Cong ip
- Dan 1 P
-Tirthuc
(lila theo xfl/phu*ng/thi (rh,
(0/il So Dan/i myc các don vi hành

02
03
04

chin/i Vie! Plain,)
1
2
3

- ...
- ...

05
06
07

Ngrroi Ip bi&i
(1(9, hQ ten)

Ngây .... tháng ... ndin 20....

Thñ trirOng don vj
(Kj, ho ten, dóng dan)

22

en
N

sO GIAO VIEN MAM NON

Biu s& 17/H-XHMT
Ngãy nhn Mo cáo:
Ngây 25/10 näm báo cáo

Don vi báo cáo:
Phong GD&DT huyn/TP/thj xâ
Don vi nhân báo cáo:
Chi cvc Thông ké

Nãrn hoc 20.....- 20
(Co dn 30/9)
H nhà trê

STT

Ma

s6

Tong
so

Tr4ó:
Nit

Tr.dó:
Dâj,
bc
b/net:

H mu giáo
Tr.dó:
Dcii
c/wan

TOng
so

Tr.dó:
Nw-

so

A

B
Tngs
Chin thea laid hi n/i

C

2

3

02

-Dân1p

03

4

5

6

7

04

Vi& Nan,,)
- ••.

05

2

- •••

06

3

- ••.

07

Ngày .... (hang ... nãm 20....
Thu truOng don vj
(Kfi, hp ten, dóng dan)

Ngiroi Ip biêu
(Kj, hQ ten)

24

Tr.dó:
Dot
•2
churn;

so

01

- COng IP
- Tu thuc
Gin thea
xd/phwông/thi triji
(Gin theo Danh inc
cac don vj bàn/i chin/i

1

Tr.dó:
Dan
tOc
.2
1/net:

8

Biu s: 181H-XHMT
Ngày nhn báo cáo:
Ngày 25/10Mm báo cáo

sO HQC SI?ffl MAM NON
Nini hçc 20

Don v báo cáo:
Phông GD&DT huyn/TP/thj xã
Born vj nl4n báo cáo:
Chi cuc Thóng ke

- 20

(Co (Mn 30/9)

H nhà trë
STT

A

B
Tôngs
('h/a theo loai hInh

H

mh giáo

Ma
s

Tong so

Tr.do:
Nit

Tr.dó:
Ba,: toe
.:
linen so

x
Tong so

Trio:
Nw

C

1

2

3

4

5

01

- Cong 1 p
- Dan 1 p

02

-Tuthuc

04

03

Chin theo nhóm tuJi
-TCr3dén6thangtuM

05

-Tfr7dn 12thangtuM

06

- Tfr 13 (Mn 18 tháng mM

07

- Tir 19 (Mn 24 thang tuói

08

- Tü 25 (Mn 26 tháng mM

09

-TCr3dãn4tuM

10

-TCr4dán5tu6i

11

-TCr5dEn6tu6i
Chin theo xd/ph :th'n g/tl: fr/in
(Ghi t/ieo Dan/i iizzic các do,i vi
bàn/i chin/i VIP,! Narn)
-

12

13

2

- ...

14

3

- ..,

15

Ngày .... tliang ... nàin 20....
Thu trn'O'ng don V
(Kj), hQ ten, dóng

Ngu'Oi1pbi&i
(Kj), /29 ten)

dan)

25

Trio:
Dan toe
tine:: so
6
A

A

Biu s6: 191H-XHMT
Ngãy nhn bao cáo:
Ngày: 25/10 näm báo cáo

SO TRUO'NG, LOP, PHONG
HQC PHO THÔNG TIEU HQC,
THCS
Nàmhçc20...-20...

Dot vi báo cáo:
Phông OD&DT huyn/TP/thj xa
Dot vj nhn báo cáo:
Chi ciic Thông ké

(Co dEn 30/9)

Ma

SIT
A

B
Tru'ô'ng h9c (tru'O'ng)
Lfrp hoc (Ió'p)
PhOng hoc (phOng)
Chia ra:
- Phông hgc kiên c6
- Phong hçc ban kiên cô
-PhOnghoc tam
Cit/a theo xd/phSng/thi
irdu
(Ohi theo Danh nuc the
doii vi Jiành chInh Vie!

C
01
02
03

Côiig
1p
1

Tiu hoc
Dan
1p
2

Tu'
thuc
3

Thing hqc co so' vã lien cAp
Cong
Dfln
Tn
lap
lap
thuc
4
5
6

04
05
06

Nain)
I
2
3

07
08
09

,Ngày.... (hang ... nä;n20....
Thu trn'&ng do'n vj
(Kfi, hQ ten, dóng dan)

Ngnôi Ip biu
(Kfi, hQ IC;i)

26

Bi& so: 201H-XHMT
Ngây nhn báo cáo:
Ngây 25/10 näm báo cáo

sO GIAO VIEN PHO THÔNG
TIEU HQC, TRUNG HQC cci SO
Nãm hoc 20

-20......

(Co dEn 30/9)

STT
A

1
2
3

Ma sO
B
Tng sO giáo viên (ngu'b'i)
Trongdó:+Ntr
+ Dan tQc it nguti
+Datchuan
C/tin thec xfl/plzSng/thf
(rEin
(Gin theo Dan/i muc cac dm2
vi hânh chinh Vie! Nani,)
...
...

C
01
02
03
04

Cong
1p
1

Tithi lice
Dan
1p
2

Dot vi báo cáo:
Phông GD&DT huyn/TP/thj xä
Dot vi nhãn báo cáo:
Chi cue Thông ké

Tu
tlic
3

Trung lIQc Co
Cong
Dan
Tu'
1p
lap
time
4
5
6

05
06
07

,Ngày.... (hang ... náin20....
Thu tru'&ng don
(Kj, hQ ten, dóng dazi)

Ngu'bi 1p bik
(Kj, hp ten)

27

I

B16 sá: 211H-XHMT
Ngây nhan bao cáo:
Ngây 25/10 nàm báo cáo

SO HQC SINR PHO THÔNG
TIEU HQC, flUNG HQC co SO'
Nãrnhoc2O

-20

(Co dn 30/9)
Ma

STT
A

B

C

Hoc sinh (ngu'ôi)

01

Trong dó:+ Nit

02

+ Dan tOe It ngtrbi

Don vj báo cáo:
Phong GD&DT huyn/TP/thj xã
Do'n vi nhfln báo cáo:
Chi cuc Thông kê

Ti&hçc
Cong
Ip
1

Dan
lap
2

TrunghyccosO'
Tw
thuc
3

COng
lap
4

Dan
1p
5

03

Chiti theo xfl/phuftng'thf En,,
(Ghi 1/icc Danh !11UC các don vj
hành chinh Viêt Nain)
1

...

04

2

...

05

3

06

Ngày tháng ... na;n 20....
Thu tru'ö'ng don V
'Kj, hQ ten, dOng ddu,)

Ngnoi 1p biu
(1(3;, hQ ten)

28
p

Tu
thuc
6

Biu s: 22! H-XHMT
Ngày nhn baa cáo:
Ngày 5/02 näm sau

it LE IRE EM DIJ'OI MQT TUOT
DU'Q'C TIEM CHUNG DÀY DU CAC
L041 VAC XIN

Don vj báo cáo:
PhOng Y tê/fl y té huynJTP/thj xä
Doii v nhfln báo cáo:
Chi cwc Thóng ké

Närn

STT

Ma s

A

B
Tngsó

C
01

T'I trê cm duói mQt
tuoi duoc tiêrn chüng
day du cac Ioi vac XIII
(%)
I

Chin theo xWphwowg/thj trIll
Ghi theo Dan/i myc các dun vi han/i chin/i Vit Narn)
02
2

03

P/gay... thang.. .närn
Thu trur&ng don vj
(Kj, hp ten, dóng ddu)

Nguti ip biu
(Kj, lip ten)

29

Biu s6: 231H-XHMT
Ngày nhn bao cáo:
Ngày 10/02 näm sau

HI V/A IDS

Don vj báo cáo:
Phông y té /Trung tarn y té huyn/TP/thi xä
Don vj nhãn báo cáo:
Chi cic Thông ké

Co dn 31/12 nüiu

tJ071 vi

STT

A

B
5 ca lziên nhik HIV

Ma s

Phát sinh trong
nãm

C

2

SO cng dOn

S ca hin nhim
HIV thrqc phát
hiên trên môt
trAm nghIn dan

So ca tfrvong do
HI V/AIDS trén Mt
tram nghin dan

3

4

5

01

x

Nam

02

x

Nit

03

x

C/ala theo gM/thaI,:

2

C/ala theo ,thón, mJi:

13tu6itràxu6ng

x

14-19

'C

20-29

'C

30-39

'C

40-49

'C

50tu&trOlên
3

C/ala thea !iuyên/quflM/zixfl/ilthn/, p/iA tluiôc Ilnh,
than!: p/so (arc tizzak Trung snrng
(Gin theo Dan/s mac các &m vi han/i chin/s Vie!
I'fam)
'C
'C

S ca tfr vong do LilY/AIDS

30

win: ivg 471

'C

STT

A

B

Ma s

Phát sinh trong
näm

C

2

SO cong dOn

ca hiên nhim
HIV thrqc pliát
hiên trén môt
tram nghin dfln

So ca tfrvong do
fflV/AIDS trên môt
tram nghIn dan

3

4

5

C/i/a theo giôl tin/i:
x

Natn

2

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

'C

C/ia So nhóm tuJi:
l3tuóitthxuóng
14-19
20-29
30-39
40-49

3

x

50 tu61 trb Len
C/ia theo I:uynIqunIthjxöJthânh p!,6 I/wOe thib,
thâizh phd tryr I/mOe Thing itong
(Ghi theo Dan/i muc các don vi han/i chin/i Vie!
Nain)

•
Ngirbi Ip biu
(Kfi, lip ten)

31

Ngày
tháng na/n
Thu throng doui V
(I(5, lip ten, dóng dam)

I

Biu s: 241H-XHMT
Ngày nl4n báo cáo:
Ngay3l/1 nämsau

SO HQ DAN CU'NGHEO

Don vi háo cáo:
Phông Lao dQng TB&XR
huyn/TP/thi x
Do'n vj niiãn báo cáo:
Chi ciic Thông ké

Nãm 20

SIT

Xâ/phnông/thi tran

Ma so

A

B

C

Tngs6

01

-

x

Tng s6 ho

So
nghèo
(hy)

(JA)

i

T5'1ê%s
ho dan cw
nghêo
(%)

2

C/tin theo Id::, viec:
- Thânh thj

02

-NôngthOn

03

Chin thea xd/phrthng/thi En is
(Gil theo Dan/i )flslc cac doii vi bàn/i
chin/i Vie! P/am,)

1

04

2

05

3

06

P/gay thdng nãm 2(2...

Ngu'Oi Ip biu

Thu trirö'ug dot vj
(K), dóng
ghi hp tê&

(ICj5, ghi ïö lip ten)

dais,

32

3

Biu s6: 25/H-XHMT
Ngày nhn báo cáo:
Tháng: Ngây 15 hang thang
Nám: Ngày 15/12 näm báo cáo

sO VI) TAI NAN GIAO THÔNG;
sO NGU'OI CHET, B! THTJ'ONG
DO TAI N4N GIAO THÔNG
Tfr ngày 15 tháng tnróc dn hk
ngày 14 tháng báo cáo
Tháng
Näm20

Dot vi báo cáo:
Cong an huyn/TP/thj xA
Dot vj nhn báo cáo:
Chi cvc Thông ké

Cong dan & aLt nm dn
thang bao cao
SóngirOi
.. Snguti
A
So ngu1i
So ngum
x
.
Sovu
hi
Sovu
In
chet
diet
(vu)
thuong (vu)
thumig
(nguoi)
.
(nguoi)
(ngu'oi)
(ngubi)
1
2
3
4
5
6
Thang/nam bao cao

Ma
so

STT

A

B
A
Tongso

C
01

C/s/a I/tee logi dicing

2

3

- Dubng b
- Duóng thUy nQi dja
- Dtrông sat
- Dir&ng hang không
C/sic I/tee mac do ía! nan
- Va chm giao thông
- It nghiêm trçng
- Nghiêm trcng
- Rat nghiêm trgng
- Dc bit nghiem trcng

06
07
08
09
10

Chia theo do 11th!

-DuOi18tuOi
-T&18-30tu6i
-TCr31-40tuô1
-Tfr41-50tu0i
-Trên50tuOi

4

02
03
04
05

11
12
13
14
15

Chic I/tee xfl/pincôizg/thj
Irñn (dja diem xây ra (a!
nan)
(G/mi theo Danh misc các don vj
/zânh chin/s Vie! Nain)

Ngày .... tháng ... nanz 20....

Nguri 1p biu

Thu trut'ng don vj

(K gin rö hp ten)

(1(5', dóng dan, ghi hQ ten)

33

34

sO VJ CHAY, NO vA wrc DQ THIET HAl

Bi&i s: 261H-XHMT

Do'nvibáo cáo:
Phông Cánh sat phOng cháy vâ cilia cháy so...
Don vj nhn báo cáo:
CM ciic Thông ké

Tfr ngày 15 tháng trtthc den hêt
ngày 14 thang báo cáo
Tháng ...Nàm 20

Ngày nhn bao cáo:
Tháng: Ngày 15 hang tháng
Nam: Ngày 15/12 näm Mo cáo

Tháng báo cáo
Ma sO

A.

B

So vy (vy)

(ngtrOi)

SO ngirôi
bj thiro'ng
(ngurOi)

SO ngirOi
chCt
(ngu*i)

SO ngtrôi
bj thirong
(ngtrOi)

Cia &j tIiit
hi ye tãi
san
(Triu
dng)

2

3

4

5

6

7

8

SO ngirôi
SO vu (vu)

1

Cong dn tfr du näm
Cia frj
thit hi
ye tài san
(Triu
dOng)

Huyn/thj xa/TP
1.Tngscháy
C/na 1/ico nol cháy

01

-Taikhudáncu
- Trong doanh nghip

02
03

- Cháy rung

04
05

- Nai khác
2.Tngsvnô

06

Gina theo ncri no

-Taikhudáncu

07

- Trong doanh nghip

08

-Noikhác

09
Ngày .... thang ... nám 20....
Thã tnr&ng don vj
(Kfi, t/óngddu, ghihQtdn)

Ngirôi Ip bi&i
(Kfi, ghi rö /iQ (dii)
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Biu so: 271H-XHMT
Ngày nl4n báo cáo:
Ngãy 31/1 nàm sau

sO VU AN, sO B! CAN BA KilO! TO
Nani 20

STT

Clii tiêu

A

B
TngsO
Chin tlzeo Mi dun!, (quy dinh cüa Luflt Hinh s)
-

1
2
3

Cliii, IIieo nhóm fuJi bicun
- Tfr áñ 14 tuôi ak dual 16 tuOi
- Tfrdü 16 tuói dn dual 18 tuM
- TfrctU 18 tu6i dn dual 60 tu61
- Tfrfren60tuOj
C'Iiin theo xd/phu'inzg/thi trait
Ghi thea Dan/i nntc các don vi han!, chlnh
Non)

Don vj báo cáo:
Vin kiêm sat Nhân dAn
huyn/TP/thi xã
Don vj nhn báo cáo:
Clii cpc Thông ké

sO

So vix

C
01

1

(vu)

SO hi can
(ngirô'i)
2

02
03
04

Vies

Ngày .... tháng ... nä'n 20....
Thfl truOng don vj
(Kj, dóngddu, ghi hçi ten)

Ngu'o'i 1p biu
(Kfi, ghi it lip ten,)
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Trongdô:
NiF
(ngwo'i)
3

Biu s& 28111-XHMT
Ngây nhn Mo cáo:
Ngáy3l/1 nämsau

sO VU AN, SO BI CAN BA TRUY TO

Do'n vi báo cáo:
Viên kiêm sat Nhân dan huyên/TP/thi xä
Do'n vi nhfln báo cáo:
Chi cllc Thông ke

Näm20...

SIT

CM tiên

Ma 8

A

B

C

Tngsá

01

1

2

3

Chiti theo tôi dwzls (quy dinh cüa Luât HInh s)

-

02

-

-

03

-

-

04

Chia theo nhóm iuô'i hi can

-

- TCrdü 14tu61dénduti 16tuM

-

- TfrdU16tuidndir&i 18mM

-

- TCrdU l8tuóid&iduâi60tuM

-

- Tir trén 60 tuM

3

Trong do:
Nil'
(ngirbi)

1

-

2

S hi can
(ngirbi)

Chia I/tao xd/ph w&ng/Ihj Ira,:
(Gin So Danh inuc các don vf hành chinh Vie! Nam)

,Ngày.... tháng ... nthn20....

Ngu'bi Ip biu

Thu tru*ng dot vi

(K, ghi it hg (en)

(Kj, dóng ddzi, ghi hp ten,)
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Bithi sá: 291H-XHMT
Ngày nhn Mo cáo:
Ngày3l/1 nãmsau

sO vu, sO NGUOI PH3M TQI
DA KET AN
Näm2O...

Ma

SIT

Clii ticu

A

B

C

Tngs6

01

1

So vy (vy)

S hi can
(ngirbi)

Trong do:
Nfl (ngut'i)

1

2

3

('bin theo 1ç3i daub (quy dinh cüa L4t Hinh s)
-

2

3

Do'n vj báo cáo:
Tôa an nhan dan huynITP/thj xA
Don vi nhãn baa cáo:
Chi qic Thông kê

-

02

-

03

-

04

('bin thea uhóm tuJi hi can
-

- TCrdü 14 tuM dn duOi 16 tuM

-

- TCrdu 16 tuii dn dixOi 18 tu&

-

- Tfrdü 18 tu6i dn duOi 60 tuôi

-

- Tfr trén 60 tuói
Chin Iheo nhóm ughi nghiêp (Theo danh niuc
A

-

AL

nghc nghiep, ma nghc cap 2).

4

Chin theo xfl/phu*ng/thi trdn (Ghi thea Danh muc
cac doii vi bàn/i chInh Viii Nani)

Ngiroi 1p biu
(K9. gill ro 119 ten)

Ngay .... thông ... nthn 20....
Thu trn'frng don v
(1<3;, dóng dan, ghi h9 ten)
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Biu s& 301H-XHMT
Ngay nhn bao cáo:
Khi phát sinh: chãm nhât sau 01 ngày; Ca näni:
ngây 31/1 nämsau

SO VU THIEN TAI VA MUC DQ THIET HAl YE NGUtI
DO THIEN TAT GAY RA

Dim vi báo cáo:
Phông NN&PTNTIPhông Kinh té huyn/TP/thi xä
Don vj nhn báo cáo:
Chi cic Thông ké

Tic ngày..../...fln.../....Nam

Chin ra theo Ioai then tai
MS

A

B

S6 vu then tai (Vu)

01

Thit hi v ngrrôi
só ngir&i ch& (Ngtrôi)

02

Tang
So

Bao

1

2

Apthãp
LÜ,1Ü
Dông dt
nhiçt dat
quet
3

4

5

L6c
6

Mua
Ret darn,
Ngáp lut
Sat là dt Set dánh
mua da
ret h?t
7

8

9

10

11

Khác
12

03

Thong do: - Ph, nif

04

-Tréem

05

So ngtrôi mat tich (Nguti)

06

Thong dO: - Pith nil.

07
08

- Tré em
s6 ngtrôi bj thirong (Ngtrbi)

09

Trongdd: -Phyni?

10

- Tréenz

11

Ngây

NguOi 1p bi&t

(hang

ham

Thu trtr&ng don vj

(Kj, hp ten)

(Kfi, ho ten, dOng ddiQ
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Biu s6: 311H-XHMT
Ngày than báo cáo:
Khi phát sinh: chm nhãt sau 01 ngày;
Ca näm: ngày 31/1 näm sau

THIET HAl Vt TAI SAN DO THIEN TA! GAY RA
Nám

Toãn huyn
STT

ThiCt hai

Don vi
tinh

A

B

C

1

Nhàcfra

1.1

Tngs nhà dã, sap,
hi cuôn trOi

NgOi nhà

1.2

Tang so nha ngp

NgOi nha

1.3

T6ng

2

so

nhà sat là, S hai, tOe mái

Dot vj báo cáo:
Phông NN&PTNTIPhông kinh té huyn/TP/thj xfl
Don vi nhãn báo cáo:
Chi cic Thông ké

KS' báo COng
cáo don tfr
dâu
näm
1

2

Chia thco loai then tai
Bao

Ap
thâp
nhiêt
dOi

3

4

Ngôi nhà

TrirO'nghçc

2.1

Tnrông, diem twang bj sp dO, cuOn trôi

Tnrông,
diem
trubng

2.2

Twbng, dim twbng bj ngp, S hi

Twbng,
diem
trtthng
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Dng LII, 1(1
dat
quét

5

6

L6c

Mua
Ion,
mua
da

Ngp
1tt

Ret
dam,
ret hi

7

8

9

10

S?tlâ Set dánh Khác
dat

11

12

13

bàn huyn
STT

Thiêt hal

Dot VI
tmh

A

B

C

2.3

KS' báo CQng
cáo
don tfr
dâu
nat
1

2

Chia thco loal thiên tai
Bäo

Ap
thâp
thiêt
dOj

3

4

PhOng hoc bi sp cM, cu6n trôi
PhOng

2.4

PhOng hpc hi ngp, hr hi
PhOng

3

Bênh viên

3.1

S phOng khám, phông di&i hj, trm xá, fi!m
diéu thräng bj 4p dO, cuôn trOi

Phông

3.2

S phông khám,phông diu trj, tr?m xá,
trrn diêu throng bi ngp, bj hr hi môt
phân

PhOng

4

Nông nghip

4.1

Din tich Luia bj ngp, hr hông

4.2

Din tich Lña bi mt trAng

4.3

Dj

4.4

Diên tich hoa màu bj mat träng

4.5

Trâu, bô cht

tich hoa màu bj ngp, his hông

Ha
Ha
Ha
Ha
Con
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DOng LU, Lu
dat
quet

5

6

L6c

Mtra
ion,
mira
da

Ngp
lut

Ret
dam,
ret hai

7

8

9

10

St1à Set dánh Kliác
dat

11

12

13

Tom

STT

Thiêt hai

Dot Vj
tinh

A

B

C

4.6

Lcm cht

Con

4.7

Gia cm cht

Con

5

Diên tich nuoi tr6ng bi thit hi

Ha

5.2

Tàu, thuyn bj chim, mt tich

Cal

5.3

Tâu, thuy&n bj hu h?i

Cal

5.4

s6 luqng thüy san bi thiet hal

T&i

Lam

1

2

Bão

Din tich wan uom bj thiet hal

Ha

6.2

Din tich rung bj th14t hal

Ha

3

Thüy Iqi

7.1

S6 cong trinh thüy Igi bj hr hông

Cal

7.2

Dê bj VU, bj cun frOi

m

43
*

4

thâp
nhiet
dOi

nghip

6.1

7

1(5' báo Cing
cáo
don tfr
dflu
näm

Chia theo loai thiên tal

Thüysãn

5.1

6

huyn

4

Dng Lii, lii
dat
quét

5

6

L6c

Mua
IOn,
mixa
dá

Ngp
Jut

Ret
dam,
ret hal

7

8

9

10

Sf16 Sétdánh Khác
dat

11

12

13

bàn Iiuyn
SIT

IIHCt hal

A

B

flOfl Vj
tinh

C

7.3

Dé bj sat

m

7.4

Ké hi Vu, CUôfl trôi, Sat

in

7.5

Kênh mirang sat, là hr hai

in

7.6

S cng bj hit hl

Cal

7.7

S tram, may bum bj ngp

Cal

7.8

KIIái hrgng d& sat, trôi, b& Mp

m3

8

Gino thông

8.1

Chiu dài dutng bj hit hai

m

8.2

Dien tich mt thrOng hông

in2

8.3

Kh6l hrqng dth, dá hi sat trOi, bi 1p

m3

8.4

s6 câu, câng sp trOi

Cal

8.5

só cu, cng hit hal

Cal

9

KS' báo COng
cáo
don tCr
dâu
nàm
1

2

Chin thco loni then taj
Bao

Ap
tháp
njüêt
doi

3

Nãng hrqng
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4

DOng LU, Lu
dat
quét

5

6

L6c

7

Mi.ra
lan,
mua
da

Ngp
lut

Ret
d9m,
ret hal

8

9

10

satlâ Set dánh Khác
dat

11

12

13

Toãn huyn
STT

TIiit h31

Dmi V
tmnh

A

B

C

9.1

Ct then trung, cao thá d6, gay

Cái

9.2

Ct th4n ha the d&gay

Cái

9.3

Day then dfrt

m

9.4

Tram bin ap, bién th4 hông

Cái

9.5

May bien áp hông

Cái

10

Thông tin lien be

CM

10.1 Cit thông tin d

Cai

10.2 Day thông tin dat

m

K5' báo Cong
cáo
d6n tCr
du
nàm
1

2

Chia thco Ioai then tai
BAo

Ày
thâp
nhiêt
dói

3

4

Dng Lu, lfl
dat
quét

5

6

Lc

Mua
Ion,
mua
dá

Ngp
ipt

Ret
dam,
ret hai

7

8

9

10

10.3
11

U'ót tang giá frj thiêt hi

Tr. dàng
Ngây
tháng nàni
Thu tnr&ng don sj
(Kfi, ho ten, dóng dd&

NgtrOi 1p bi&
(Kj5, hQ ten)
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S?t là Set dánh Khác
dAt

11

12

13
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BIEU SO: O1/H-NLTS; 02/H-NLTS; 031H-NLTS; 041H-NLTS
DIW TI CII vA cci CAU DAT
1. Mc dIch, 5' nghia
Din tIch dAt là chi tiêu dánh giá hi4n tr?ng sü dung dAt phuc vii vic quy hoch
và xay dng k hoach sU dung dAt mQt each eó hiu qua; d6ng thai là can ctr d dà
xuAt viGc ban hành hoan chinh chinh sách pháp lut v dAt dai; là mu s6 d tInh các
chi tiêu thóng ke nhu: rnt dQ dan s6; thu nhp bInh quân trên mQt dan vj din tich,
hi4u qua trên mQt dan vj dAt.,.
Ca c&u dAt nhm dánh giá ti trçng cac loai dAt theo mite di ch sfr dung so vdi thng
din tich dAt tçr nhiên; hoc ti tr9ng the loai dAt chi ti& so vo'i tang din tIch dAt khái
quát theo muc dIch sü dung,... theo yeu cAu cUa cac cAp quàn l, nghiên ciru...
2. Khái nim, ni dung, phu'o'ng pháp tmnh
a) Din tic/i CidE
T6ng diên tich dAt ti nhiên cUa dan vj hành chInh là toàn bQ diGn tIch các loai dAt
thuØc phm vi quàn l hành chinh cUa dan vj hành chIrth do trong ththng dja gidi hành
chInh xác djnh duqc thy theo s6 lieu do ca quan dja chInh cO thAm quy&n do dac và
cOng b&
T6ng din tIch dAt ti,r nhiên bao genii nhiu loai dAt kit nhau tu5' theo tiêu thi.c
phân loai. Thông thutng din tich dAt dai dvac phân theo muc dIch sfr dung và nguâi
sfr dung
(1) Din tIch dAt theo tiêu tháv myc dich th dyng: Là din tich cüa phAn dAt co
cüng muc dich siX dung trong pham vi cüa dan vj hành ehmnh, bao g6m: dAt nOng
nghip, dAt phi nông nghip và dAt ehua s dung.
- DAt nông nghip: Là dAt sU dung vào muc dIch san xuAt, nghiên cüu, thI nghirn
v nOng nghip, lam nghip, nuOi trng thu5' san và mue dich bào v, phát trin rung;
bao grn: dAt san xuAt nông nghip, dAt lam nghip, dAt nuoi trng thus' san và dAt
nông nghip khác.
+ DAt san xuAt nOng nghip: Là dAt nông nghi4p sü dung vào muc dIch san xuAt
nông nghip; bao gèm dAt trng cay hang närn, dAt trng cay lâu narn.
+ DAt lam nghiêp: Là dAt có r&ng tir nhiên hoc có rCrng tr6ng dt tiêu ehuAn rung
theo quy djnh cña pháp lut v bào ye và phát trin rCrng; dAt khoanh nuOi phite h6i
thng (dAt dä giao, cho thuê dá khoanh nuôi, bào ye nhftm phuc h& r&ng bang hInh thüc
tir nhiên là chInh); dAt dé tr6ng rung mdi (dAt da giao, cho thuê & trng r&ng va dAt co
cay r&ng mdi trng chua dat tiêu chuAn rfrng). DAt lam nghip bao g6m dAt rung san
xuAt, dAt thng phOng hQ, dAt r&ng dc dung.
+ DAt nuoi trng thu5' san: Là dAt duqc sü dung chuyên vào muc dich nuôi, trng
1

thu5' san; bao grn dAt nuoi tr6ng rnro'e lcx va dAt chuyên nuôi trOng nutc ngçt.
+ DAt lAm mu&: Là dAt cáe ruQng mu& d sO' diing vao mpe dIch sAn xutt mu6i.
+ DAt nông nghip khác: Là dAt tai nOng thôn sO' dung d xây d?ng nha kinh vA
cac loai nhà khác phuc v14 mic dich trông tr9t k& cà cac hinh thO'c trng trQt không trgc
ti4p trén dAt; xay dung chung trai chan nuoi gia sOc, gia cAm và cac loai dQng 4t
khác dixcic pháp lut cho phép; xây dgng tram, trai nghiên cüu thi nghim nông
nghiép, lam nghip, thOy san, xay dung cu sO' mm tao cay gi6ng, con gi6ng; xây diyng
kho, nhà cüa hØ gia dInh, cá nhan d& chüa nOng san, thu6c bào v thuc vat, phdn bón,
may moe, cOng ci1 san xuAt nOng nghip.
- DAt phi nông nghip: Là dAt dang duqc sO' dung khOng thuQc nhOm dAt nOng
nghip; bao gm: dAt a, dAt chuyên dOng, dAt tOn giáo, tin ngtrUng, dAt nghia trang,
nghTa dja, dAt song, ngôi, kênh, rach, 5u6i va mat ni.râc chuyên dOng, dAt phi nOng
nghi4p khac.
+ DAt O': Là dAt d xây dgng nhà a, xay dirng cac cOng trInh phuc vu cho däi
s6ng; dAt vut'n, ao gAn liEn vài nhà & trong cOng mOt thüa dAt thuOc khu dan cu (k cà
truäng hcxp vträn, ao gAn liEn vâi nhà a riêng lé) dä dirge cong nh@n là dAt a; bao gm
dAt a ti nông thôn va dAt 0' ti do thj.
+ DAt chuyên dOng: Bao g6rn dAt try sO' ca quan, cOng trinh sir nghip; dAt quôc
phOng, an ninh; dAt sAn xuAt, kinh doanh phi nOng nghi4p; dAt dOng cho muc dich cong
cQng.
+ DAt tOn giáo, tin ngutng: Là dAt do co' sO' ton giáo sO' dung và dAt có co' so' tin
ngutng dan gian; bao g'rn dAt tOn giáo và dAt tin ngu&ng.
+ DAt nghia trang, nghia dja: Là dAt d lam no'i mai tang tp trung.
+ DAt sOng su6i và mat mite ehuyén dOng: Là dAt cO mat nu0'c không sO' dpng
chuyên vào các muc dich nuoi trng thOy sAn, thu di4n, thus' Igi. DAt sOng su61 và
mitt mite chuyên dOng bao g6m: dAt sOng, ngOi, kênh, rach, su6i và dAt cO mat nir0'c
chuyên dOng.
+ DAt phi nông nghip khác: Là dAt lam nhA nghi, lan tr?i, nhà tam (khOng phai là
nba 0') d& nguèi lao dQng sO' dung tai các trang trai 0' nông thon; dAt d& thy dung co' so'
san xuAt djch vu nOng, lam ngu nghip tai dO thj nhu thy dung nhà kinh va các loai
nhà khác phuc vu muc dich trng tr9t (k cA cac hinh thOt trng trçt không trgc tiêp
trén dAt), thy dung chung trai chan nuôi gia sOc, gia cm và các loai dng v@t kháe
duac phAp lut cho phép, thy dung tram, trai nghiên thu thi nghim nOng nghip, lam
nghiêp, thOy san, thy dçng co so' irom tao cay gi6ng, con gi6ng, xây dung kho, nba
cüa hQ gia dInh, cá nit chfra nOng sAn, thuOc bAo v thuc 4t, phãn bOn, may moe,
cOng cu sAn xuAt nông nghip.
- Nhóm dAt chin sO' dung: Là dAt chin the djnh muc dich sO' dung; bao gOm dat
2
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bang ehua sfr dung, dAt di mM ehua sU dung, nUi dá không có rCrng cay.
+ DAt bang ehua sü dpng: Là dAt bang ph&ng a dng bang, thung lUng, cao
nguyen ehu'a sfr dgng.
+ DAt d& nüi chua sü clpng: La dAt ehua sfr dung trén vUng dói, mM.
+ Nüi dá không có rCrng cay: Là dAt ehua si ding a dng nñi dá, trên do không
eO thng cay.
(2) Diçn tEch ddt theo tiêu th&c nguth th dyng, quán lj ddt:
- Ngu&i sü dung dAt: Là nguäi duge Nba nude giao dAt, eho thuê dAt, cong nMn
quyn s dung dAt; bao gm ho gia dInh, cá nhân; eØng d6ng dan Cu; th chüe (trong
nude), ea so' tOn gião; t6 ehUc nude ngoài, ca nhân nude ngoài.
- Nguäi duge giao quàn 19 dAt: Là t6 ehUe trong nude, eng dAng dan eu, doanh
nghip lien doanh, doanh nghip 100% v6n nude ngoài duge NM nude giao dAt d
quàn 19; bao gm th chüe duge giao quàn 19 dAt, cQng d6ng dan cu dugc giao quân 19
dAt.
b) Co' cu d6t:
(1) Cc cdii din tEch ddt theo tiêu thá'c inyc dIch si? dyng:
Là ti tr9ng diGn tIch eüa phn dAt có eUng rngc dich sü dung trong pham vi din
tich fly nhiên eüa dun vj hành ehInh, bao gôrn t9 tr9ng dAt nông nghip, dAt phi nông
nghip va dAt ehua sfr dung chirn trong tng di4n tIeh tir nhiên.
(2) Co cdii diên tEch ddt theo tiêu thác ngu&i sn dyng, quán lj ddt:
Là ti trçng din tich eüa phân dAt có cling dói tugng sU dung hoe d& tugng
dirge giao dè quàn 19 trong phm vi din tich tu nhân eUa dan vj hành chinh, bao gèm
t9 tr9ng dAt cüa eáe dun vj, cã nhân, tó chire... quãn 19 hoac s& dung ehMm trong t6ng
din tIeh tv nhiên.
3. Phãn t chU yu
- Then trang sü dung;
- Loai dAt;
- Xälphuäng/thj trAn.
4. Ngun s6 Iiu
- PhOng Tài nguyen và MOi trutng huynIthanh ph6/thj xâ.
Biu s 005.N/BCB-TP: sO CUQC KET HON
Khái nim, each ghi biu
a) K/nil nim

S

NJ
;

K&t hon là vic nam và nü, xac 1p quan h vg chng vOi nhau theo quy djnh cüa
Luat hon nhân va gia dinE yE DiEu kin kEt hon và dàng k2 k&t hon.
Nam, nit kt hOn voi nhau phài than theo cac DiEu kin sau day:
- Nam t& áü 20 tu6i tr6 len, nit tn dU 18 tu6i itO' len;
- Viec k&t hon do nam và nit tr nguyen quyt djnh;
- K.hOng bj m&t nang 1irc hành vi dAn sv;
- Vic kEt hOn khOng thuOc mOt trong các tru&ng hgp cAm két hon theo quy djnh
cUa Lut hon nhân và gia dInh;
Phông Tr pháp chju trách nhiem thu thp s6 1iu thng ké d6i vo'i s6 cuQc két
hon có dü DiEu ki4n theo Luat hOn nhAn và gia dinh.
K& hon Mn du là vic cà nam và nit IAn dAn tiên xac lap quan h vq chàng vó'i
nhau theo quy djnh cUa Luat hon nhAn và gia dmnh yE DiEu kin k& hOn và däng 1<9 két
hOn.
Két hon lAn thu hai itO' len là vic nam hoac/nit IAn thu hai tro' len xác 1p quan
he vcy ch6ng vo'i nhau theo quy dinh cüa Luat hon nhAn và gia dinh yE DiEu kiGn k&t
hon và dang k9 k& hOn.
b.) 0kb gui bilu

- Cot 1: Ghi t6ng s6 cuQc k& hOn theo ttmg dOng Prong üng cüa cØt A.
- COt 2: Uhi So cuOc kt hon lAn dAn theo tfrng dông tuong frng câa cQt A.
- COt 3: Ghi sO cuOc két hOn lAn thfr hai tro' len theo tfrng dOng tuong üng cUa
cOt A.
1. Ngun sO Iiu
Phông Tu pháp huynJthành ph6/thi xä.
BIEU SO: 06/-TTXH
Tt L TR EM DUOI NAM TUOI BA BUQc BANG Kt KHAI SINTT
1. Khái niêm, ni dung, phu'o'ng pháp tInh
a) Tré em duâi 05 tuOi da dang k9 khai sinh là sO tré em duâi 05 tu& tinh tü ngày
sinh ra và dâ cp giAy khai sinE theo quy djnh cüa pháp luat.
T' 1 tré em dixâi 05 tu& cia clang k9 khai sinh cho bi& trong 100 trë em dual 05
tuOi có bao nhiêu tré em da dang 1<9 khai sinh.
b) Cong thüc tinh:
sO tré em duti 05 tuOi da dang k9 khai
4
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sinh tinh d&n 31/12 näm báo cáo

T' 14 tré em duoi 05 tui dA
=
dang k khai sinh (%)

x 100
só tré em duài 05 tu& tInE dn 3 1/12
närn báo cáo

2. Cách ghi biu
Cot B: Ghi theo ffing phân t&
Cot C: Ghi mA s6 cüa tUng dông phân t6.
CØt 1: Ohi t6ng s6 tré em diroi 05 tui tinh dn 31/12 näm báo cáo.
CQt 2: Uhi s6 tré em duOi 05 tu& da dang k khai sinh.
COt 3: T5' 14 tré em dudi 05 tu& dA dang k khai sinh.
3. Plim vi vã thôi k5' thu thp s

lieu

Toàn huy4n/thành ph6/thj xA. Thai k5' thu thp cà näm báo cáo.
4. Nguàn s Iiu
Phông Tu pháp huy4n/thành phó/thj xA.
BIEU SO: 07/H-TTXH
SO TRUTYNG HQP TO' VONG BU'QC BANG Kt KHAI TO'
a) só trutng hgp tu vong da dung k9 khai tU là s6 trtrâng hgp ch& da dAng k
khai tCr trong k5' nghiên cüu (thutng là mOt näm ljch, ttr 01/01 dn 3 1/12). Gôm cà các
truông hgp tuyen bó ch4t theo bàn anlquyét djnh cUa tOa an và dA ghi vào S6 vi4c thay
d6i hØ tjch theo quy djnh tai Luat hO tjch, dang k' khai t dung han và dang k khai tfr
quáhan.
b) Phixcrng pháp tInh:
T6ng s6 vi4c dang lc' lthai tu trong nirOc tai Uy ban nhân dan cp xA và s6 vi4c
dang k9 khai tü có yu t6 nutc ngoài tai cac Phông Ttr pháp trên pham vi cá nute
(g6m cá các truäng hgp tuyên bó chét theo bàn ánIquyt djnh cUa tôa an và da ghi vào
s6 vi4c thay d61 hQ tjch theo quy djnh tai L4t ho tich) trong mOt k5' han v thai gian.
T6ng só nAy g6in cá dang k9 khai t dung han và qua han, không gm dung k lai.
2. Cách ghi biu
CØt B: Ohi theo ttrng phán t6.
Cot C: Ohi mA s6 cüa tüng dông phAn t6.
COt 1: Ghi s6 tnr&ng hgp tU vong dA dang k' khai tfr.
3. Phm vi và thôi ks' thu thp so lieu
ToAn huynIthành phó/thj xA. Thai ks' thu thOp cA nArn bAn cáo.
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4. Ngun s 1iu
PhOng Tir pháp huynIthành ph6/thi xä.
BIEU SO:08/H-XHMT
Tt L NC THAM GIA CAC cAp ut BANG
.1. Myc die/i, j5 ng/zia
Chi tiêu phàn ánh rnfrc do tharn gia, vai trô càa phv n& vao h th6ng chInh trj cUa
d5t nutc.
2. K/id! niêjn, no! dung, p/t wo?zg pMp tin/i
Tng s6 lArth do tham gia c&p ày dàng là toàn bO sé.i dàng viên thain gia các c&p
ày DAng.
Nft tham gia c&p ày Dàrzg là toãn bQ nü dàng viên tham gia các cAp ày Dàng
CAp huyn bao g6m: huyn ày, qun Qy, thj ày, thânh ày, dàng ày trçrc thuôc
tinh/ thành phó trçrc thuOc trung mmng;
CAp xA bao gèrn: dàng ày và chi ày cAp ca sâ ( không tinh nhftng chi ày & cAp
dirdi xà).
Thai k thu thap sd lieu:
só lieu thai di&rn cO dn dku nhiem k5' cung cAp
C'ách ghi bilu:
COt 1: Ghi t6ng s6 dàng viên tharn gia cAp ày Dâng a cAp huyn
Cot 2: Uhi s6 nft tham gia cAp ày Dãng a cAp huyn
COt 3: GM thng so dàng viên tham gia cAp ày Dàng & cAp xâ
CØt 4: Ghi sO nü tharn gia cAp ày Dàng & cAp xã
3. P/rant vi, thôi /cj i/i:j 1/i ftp s6 I&u
- Thu th9p sO lieu càa toan bo cac dang viên tharn gia các cAp ày dàng trén pham
vi huyenithanh phO/thi xâ & du rn& nhiGm k5'.
- Thai k5' thu thGp sO lieu: sO lieu thai di&rn có dEn dAu nhiern ks' trong du
nhiern kI sau mi ks' Dai hØi Dãng cAp huyen, cAp
4. Nguán sñ ye,,
ChE do báo cáo thOng kê tOng hgp ap dung dOi vói Ban TO chfrc huyn ày/thanh
ày/thj ày.
BIEU SO: 09/H-TKQG
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THU NGAN SAd NIIA NJSUC IIUflN/TII xi' TIIANH PIIO
1. NQI dung
- Phán ánh s' 1iu v tmnh hInh thu ngân sách nhà nuo'c 6 tháng cUa huyVthành
phó/thj
xa.

- Phân anh s6 1iu chInh th&c v thu và can d6i ngdn sách nha nutc cüa narn báo
cáo.
- Báo cáo thuyt rninh dánh giá tInh hInh thvc hin ngãn sách nhã nutc thu, can
d6i; két qua dt du'gc trong k5'; nguyen nhân khách quan, chü quan
2. Phu'o'ng pháp tinh và cách ghi biêu:
- Các chi tiêu trong biu nay thóng nhAt vâi nØi dung cUa các cM tiêu trong biêu
niu dir toán yE tinh hInh thvc hin thu ngân sách nhà nuàc duqc BQ tài chInh ban
hành theo c&p quán 1 và ch dQ báo cáo th6ng ké.
-K5'báo cáo:
+ Déi vOi bao cáo thrc hin nhiGrn vii thu ngân sách nba nuOc 6 tháng gui báo
cáo vào ngày 15 tháng 7;
+ D6i vâi báo cáo nàm duqc gui vão ngày 15 thang thu hai nàm sau.
3. Ngun s lieu
- Ch6 do báo cáo thóng ké ngân sách nba nuàc cUa BQ Tài chInh ban hAnh
- Duac khai thác ttr he th6ng chi tiêu vá ch do báo cáo th6ng ké tài chInh, do BO
Tãi chInh ban hành ban hânh ti Quyk djnh s6 233 1/QD-BTC ngáy 04 tháng 10 nArn
2011 và Thông tu so 15/2013/TT-BTC ngãy 05/2/2013 quy djnh ye ch do báo cáo
thóng ké ccc sâ.
BIEU SO: 1O/H-TKQG

CIII NGAN SAd NIIA NU'OC HUYEN/THANII PHO/TII4 xA
1. NOi dung
- Phán ánh s6 liGu trot tinh yE tinh hInh chi, can d6i ngân sách nhã nirO'c
•huyn/thành ph6/th xA 6 tháng cña närn báo cáo.
- Phãn ánh sE 1iu chInh thfrc
báo cáo.

yE chi vá can dEi chi ngân sách nhà niràc cUa näm

2. Phu'oiig pháp tInh vii each ghi biêu:
- Các chi tiêu trong bMu nay th6ng nhAt v&i nOi dung cüa các chi tiêu trong biu
idu dij toán yE tinh hInh thçc hin chi ngân sách nba rnrâc duqc cüa BØ Tii chInh ban
hinh.

S
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-K.5'báo cáo:

+ D6i vai báo cáo thgc hien nhiêm vi chi, can d6i ngân sách nba nutc hang 6
tháng gUi báo cáo vào ngày 15 tháng 7

+ D6i vâi báo cáo chi hAng nAm dugc gui vào ngãy 15 thang th& hai närn sau,
3. Ngun s Iiu
Chá do báo cáo thóng ké ngân sách nba nuOc cUa BO Tài chmnh ban hành cho
các cap quán 19
-

Duoc khai thác tfr h thng chi tiêu và ch4 do báo cáo thóng ké tài chinh, do BO
Tài chfnh ban hành ban hành tai Quyét djnh s6 233 1/QD-BTC ngày 04 tháng 10 nArn
2011 và Thông tu so 15/2013/TT-BTC ngãy 05/2/2013 quy djnh yE ch4 do báo cáo
th6ng kê c sâ.
-

BIEU SO: 11/H-TI{QG

sO NGU'OJ BONG BAO HIEM xA HQJ, BAO HIEM Y TE, BAO HIEM
THAT NGHIEP
1. Khái nim, ni dung, phu'o'ng pháp tInh
a) S6 ngw&i dóng Mo Izilin xã hO!

só nguti dOng báo hirn xä hQi g6in: s6 nguti tharn gia dOng bâo hMm xA hOi
b&t buOc va s6 nguti tham gia dóng báo hirn xã hOi tr nguyen.
Báo him xâ hOi bat buoc: là Ioai hInh báo hirn xà hOi do Nba nuàc t' chüc ma
ngithi lao dQng và nguti sü ding lao dOng bt buQc phái tham gia.
Bâo hiArn xa hQi tçr nguyen: là 1oai hInh bào hiEm xA hOi do Nba nutc t6 chüc ma
ngu&i tham gia dirge lga chçn müc dóng, phuang thfrc dóng phü hgp vói thu nhp cüa
mInh và Nba ni.ro'c có chfnh sách h6 trg tiEn dóng báo hirn xà hOi d& ngi.r&i tham gia
hutng ch do hiru trI va tu tu4t.

sá nguäi tharn gia dóng báo hMm xâ hOi bAt buQc thuQc các dói tugng
(1) Nguti lao dng là cong dan ViGt Nam thuoc d6i tugng tham gia bao hi&n xA
hOi bAt buOc, g6m:
Ngiräi lam vic theo hgp dng lao dOng khOng xác djnh thai han, hgp dng lao
dng xác 4mb thai han, hap dng lao dng theo màa vi hoac theo mQt cOng vic nht
djnb có th&i han tir dii 03 tháng dn duài 12 tháng, kã cà hçxp dng lao dQng dtrqc k9
két gitta ngu&i si~ dpng lao dOng vài ngtrài dai din theo pháp lust ciia nguti duài 15
tu6i theo quy djnh ciia pháp luat yE lao dOng;
-

-

Ngithi lam vic theo hgp dng lao dØng có th&i han tr dii 01 tháng Mn di.rài 03

tháng;
-

Can bo, cOng chUt, viên chüc;
8
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- Cong nhân qu& phOng, cOng nhân cOng an, ngtthi lam cOng Mc khác trong tó
chUc ca y6u;
- ST quan, quân nhân chuyên nghip quân dØi nhân dan; sT quan, h sT quan
nghip vii, si quan, ha si quan chuyên mOn k thut cOng an nhân dan; nguOi lam cOng
tác ca yu huOng luang thur d6i vâi quân nhân; h si quan, chi&n si quân dQi nhân dan;
ha si quan, chi&n si cOng an nhân dan phuc v'i có thM han; hçc viên quân dOi, cOng an,
ca y4u dang theo hçc ducxc huo'ng sinh hoat phi;
- Nguti di lam viec a nuâc ngoài theo hgp cthng quy djnh tai Lut ngithi lao
dØng ViGt Narn di lam vic 0 nutc ngoài theo hqp dóng;
- Nguti quàn 19 doanh nghip, ngixäi quân 19 diu hành hcip tác
luxing;

xa

có huOng tin

- Nguti hoat dQng không chuyên trách xâ/phuting/thj tr&n.
(2) Nguti lao dQng là cong dan nuàc ngoài vào lam vic tai Via Nam có giây
phép lao dQng hoac chUng chi hành ngh& hoc gthy phép hành ngh do ca quan có
th.rn quyn cUa Vit Narn cAp dirqc tharn gia bào hi&m xà hØi b&t buQc theo quy djnh
cUa Chinh phü.
(3) Nguti si dung lao dQng tham gia bão him xã hØi b.t buQc gm ca quan nhà
nuó'c, dan vj '? nghip, dan vj vU trang nhân dan; t6 chc ehInh trj, t6 chCrc chinh trj xA hØi, th chüc chInh trj xä hOi - ngh& nghip, t6 chüc xA hQi - ngh nghip, t6 chirc x
hQi khác; ca quan, t chüc nuàc ngoài, tó chóc q116c th hoat dQng trên 1nh th6 ViGt
Narn; doanh nghip, hcip tác xã, hØ kinli doanh cá th, th hqp Mc, t6 chüt khác và cá
nhân có thuê muo'n, st dung lao dQng theo hqp dng lao dQng.
Ngirai tharn gia bào hirn xä hØi tr nguyen là cOng dan Via Nam tcr dft 15 tu6i
trä len và khOng thuQc d6i tuqng dong bào hMni xA hOi bEt buQc.
Phân tó chU yu: Loai bâo hi&m
b) S ngu'ô'i dóng bão him y
Bào hiãm y t: là hInh thüt bào hi&m bEt buQc dugc áp dung d&
cãc dói
tugng theo quy djnh cüa L4t bào hi&m y th dé chàm sOc sfrc khoe, khOng vi muc dIch
lqi nhu3n và do Nhà rnrOc tt chfrc thvc hin.
vo'i

s6 nguti dóng bàn him y tá: là s nguti tham gia dong bào him y té dirgc phân
thành 5 nhórn:
(1) Nhóm do nguti lao dng va nguäi sU. dung lao dOng dong, gèm:
- Nguti lao dQng lam viCe theo hqp ding lao dØng không xác djnh thai han, hçip
dng lao dng có th&i han tr dü 03 tháng tr& len; ngithi lao dØng là nguâi quán 19
doanh nghip huâng tin ltxang; can bQ, cOng chfrc, vien chfrc (sau day gçi chung là
nguti lao dØng);
9

Nguti hoat dng không chuyên trach a xã/phu&ng/thi frAn theo quy djnh cUa
pháp lu@t.
-

(2) Nhóm do tO chfrc báo hi&m xâ hQi dóng, gOm:
-

Ngu&i htro'ng luang huu, trq cAp mAt sac lao dQng hang tháng;

Nguti dang hutng trg cAp bâo him xa hOi hang tháng do bj tai nan lao dng,
bnh ngh nghip hoac mc bênh thuoc danh mllc bnh cAn ch&a trj dãi ngày; nguäi tIr
dü 80 tuOi trd len dang hu&ng trq cAp hang tháng;
-

Can bQ xâ/phu?cng/thi trtn da nghi vic dang hu&ng trçx cAp bão hi&m xâ hOi
hang tháng;
-

-

Nguai dang hutng frq cAp thAt nghiêp.

(3) Nhóm do ngân sách nhã nude dóng, gOm:
Si quan, quân nhfin chuyên nghip, ha si quan, binh si quân dQi dang tai ngQ; si
quan, ha si quan nghiêp vi va si quan, ha si quan chuyén môn, ky thu9t dang cong tác
trong lire luong cong an nhfin dan, hçc viên cOng an nhân dam, ha si quan, chin si phue
vçi có thai han trong cOng an nhân dan; ngi.râi lam cOng tác co yu hu&ng luong thu d6i
vdi quân nhân; hçc viên co yu dugc hu&ng ch dQ, chinh sách theo ch dQ, chInh sách
dOi vdi hçc viên & cac truong quân dOi, cong an;
-

Can bQ xã/phutnglthi trAn dA nghi viec dang hu&ng trg cAp hang tháng t& ngân
sách nba nude;
-

NguOi da thôi hu&ng trg cAp mAt sue lao dQng dang hutng trg cAp hang tháng
ti~ ngân sách nha nude;
-

-

Ngu&i có cong voi each mng, ciju chMn binh;

-

Dai biu QuOc hOi, dai biAu HQi dOng nhan dan cac cAp duting nhim;

-

-

TM em dudi 06 tuOi;
Nguti thuOc diên hu&ng trçx cAp bào trq xà hOi hang tháng;

Nguäi thuQc hO dan cu nghèo; nguâi dan tQc thMu sO dang sinh sOng tai vüng
có dMu kin kinh M xä hQi kho khan; ngiräi dang sinh sOng tai vUng có diEu ki4n
kinh té xã hOi dac biet kho khAn; ngu&i dang sinh sOng tai xã dào, huyn dão;
-

-

-

Than nhân cUa nguâi eó cOng vo'i each mang là cha dé, mc dé, vg hoac chOng,
con cüa liet si; ngu&i có cOng nuôi duong lit si;
-

Than than cüa ngithi có cong voi each mang, tth cac dOi tugng quy djnh tai diem i
khoàn 3 Diu 12 Lu8t sua Mi, b6 sung mQt sO diu cüa Lut bâo hi&rn y t;
-

Than nhân cüa các Mi tucxng quy djnh tai dMm a khoãn 3 Dffiu 12 Lut säa Mi,
sung mQt sO di&u cüa Lust bão hiêm y té;
-
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- Nguti da hin bQ phn co' th& nguti theo quy djnh cüa pháp lust;
- Ngu&i rnxâe ngoài dang h9e tp ti Vit Nam duqe c&p hçc b6ng tfr ngân sách
cüa Nba nuo'c Viêt Nam.
(4) Nhorn dirge ngân sách nhà nuo'e h trg rnfrc dóng, g6rn:
- Nguôi thuQc hQ dan cu cn nghèo;
- Hgc sinh, sinh vien.
(5) Nhôm tharn gia bào hiàrn y M thea hQ dan cu g6rn nhftng ngithi thuQe hO dan
cu, trur d6i tugng quy djnh ti cac khoàn 1, 2, 3 và 4 Diu 12 Luat sfra d6i, b6 sung rnQt
só diEu cüa Luât bào hMrn y
Phân th chü y6u: Nhóm tharn gia baa hi&n y té.
c) s6 ngu'ôi dOng bâo him tht nghip
lBão hirn thAt nghip: là loai hmnli bão hirn do Nhà nuOc t6 chüc d bU d&p thu
nhp eho nguäi lao dQng bj mAt vic lam và thire hin the bin pháp dim nguti thAt
nghip trà 1a lam vic.
S6 nguôi dóng bàn hirn thAt nghip: là s6 ngi,räi tharn gia dóng bâo him thAt
nghip, cu th nhu sau:
(1) Nguäi lao dQng phái tham gia bàn him thAt nghip khi lam Vice theo
hgp dng lao dng hoc hc'p dng lam vic nhu' sau:
- Hçrp ding lao dQng hoe hcip dng lam ViC không xáe dinh thai han;
- Hgp dng lao dQng hoc hgp dng lam vice xac djnh th&i han;
- Hcxp dng lao dng thea rnüa vi howe thea mQt cong VieC nhAt djnh e6
th&i han tu dü 03 tháng dn duói 12 théng.
Trong tru'&ng hçip nguti lao dng giao k& và dang th?c hiGn nhiu hgp
dAng lao dng thI ngu'&i lao dQng va ngträi sü dung lao dØng cüa hgp dng lao
dØng giao kát du tiên có tráeh nhirn tham gia baa him thAt nghip.
(2) Ngu'&i lao dng theo quy djnh tai khoãn 1 Diu 43 Lust VieC lam dang
hutg li.rang huu, giüp vic gia dInh thI không phãi tham gia bàn hMm thAt nghip.
(3) NguO'i sü dung lao dng tharn gia bàn him thAt nghip g'm co' quan
nhà nutc, dun vj sr nghip cOng lap, dan vj vu trang rihân dan; th ehü'e ehinh
tr, tO chüe ehIith tn - xã hôi, tO ehâc chInh trj xa hQi - nghE nghip, to ehüt xã
hOi, to chü'e xã hØi - ngh nghip; ca quan, tO chüc nuóe ngoài, tO chüt quOe té
hoat dQng trén lânh thO Via Narn; doanh nghip, hgp táe xa, hO dan en', hØ kinh
doanh, tO hgp tác, tO ehüc kháe và Ca nhân có thuê muân, sü diing lao dQng theo
hcxp dOng lam ViC hoc hgp dOng lao dng.
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2. Cách ghi biu
Ct 1: Uhi t6ng S6 ngi.r&i tharn gia báo hi&m xâ hØi, bâo hi&m y t4, bào hMrn thAt
nghip ehia theo kh6i, loai hInh quàn 1.
3. Phm vi vã thOi k5' thu thp s lieu
Ph?m vi toàn huynIthành ph6/thj xA. s6 lieu thu thp nAm báo cao.
4. Ngun s6 lieu
Bâo hMm xA hØi huynJthanh ph6/thi xa.
BJEU SO: 121H-TKQG

sO NGUOI DUqc HU'OI'TG BAO HIEM xA HQI, BAO hEM y TE, BAO
HIEM THAT NGHIP
1. Khái nim, ni dung, phu'ffng pháp tInh

a) 56 ngirô'i du'qc hu'&ng bão him xA hOi
s6 ngtthi diroc hutng bào hi&n xà hOi: là s6 ngi.thi d tham gia bão hi&m xä hØi
dirge nhân tiEn báo him xà hQi (tinh theo s6 nguti, bAt k& môt ngu&i nhn dirge nhiAu
loai báo him xà hôi khac nhau).
s6 nguti dirot hutng bâo hirn xà hQi dime chi trà theo eac ch dO: Orn dau, thai
san; tai nan lao dQng, bGnh nghE nghip; hiru tn; tfr mAt.
Phân t6 ehü yu: Ch6 dQ tng cAp; thai gian hutng: Hirâng I lAn/hang thãng.

b) s6 ngtrôi duqc hwô'ng bão him y
s6 nguti dirge hi.râng bão hi&m y tg: là só ngiräi dä tham gia bão hMm y t4 khi di
kham ch&a beth dirge hir&ng eác djch vi khárn chUa beth (tinh theo só lugt ngiräi
khám ehüa bênh bào hi&rn y tE).
Phân t6 ehü yEu: Nhórn dói tu'gng tham gia; hinh tháe di&u tnj: nQi trüIngo.i trü.

c)sá nguti thrqc hu&ng bão him thAt nghip
s6 ngirai dirge hirong bão hirn thAt nghip: là s6 nguti da tharn gia dong bào
hi&m thAt nghip khi mAt viec lam (thAt nghip) dirge hirâng ch dQ bâo him thAt
nghip (tinh theo so ngir&i hithng bào hi&n thAt nghip).
Phân tO ehU yu: Ch6 do trg cAp: Tm cAp thAt nghip/h6 tng h9e ngh/h3 trg dào
tao nâng cao k9 näng nghk
2. Cách ghi biu
CQt 1: Ohi sO ngutilhrgt ngu&i hir&ng bâo him xA hOi, bào hi&rn y té theo eáe
phân tO ghi a cOt A.
3. Phm vi và thôi 1<5' thu thp sO Iiu
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Pharn vi toàn huynIthành ph6/thj xa. S6 lieu thu thp närn báo cáo.
4. Ngun s6 1iu
Bào hMm xà hQi huy4n/thành phó/thj xä.

BIEU SO: 13/H-NLTS

sO xA DU'QC CONG NllN 04T TIEU CR! NONG THON MOI
1. Mijc dIch, nghta
Là can cfr dánh giá hiu qua Chuang trinh miie tiêu qu6c gia yE xáy dung nông
thôn mâi giai doan 20 10-2020 trên cac m.t nhtr két dii ha tAng kinh t - xA hOi, ca cAu
kinh t4 va các hInh thüc t6 chfrc san xuAt, xà hQi nông thôn, rnoi tnräng sinh thai, an
ninh trt tr, dôi s6ng 4t cMt và tirth thAn cUa nguti dan.
2. Khái nim, ni dung, phirong pháp tinh

S x dirge cong nh9n dat tiêu chi nông thôn mói là nhftng xà dt dAy dü các tiêu
chI quy djnh trong BQ tiêu chI qu& gia yE nông thôn rnOi do cg quan có thAm quyEn
ban hanh.
Theo QuyEt djnh só 491/QD-TTg ngày 16 tháng 4 närn 2009 cUa Thà tixàng
ChInh phü thI s6 xà dugc cong nhn dat tiêu chi nOng thon moi là nhung xA dat dirge
các quy djnh cUa 19 tiêu chI sau day:
(1). Quy hoqch và thcc hien thea quy hogch;
(2). Giao thông;
(3). Thuj) lQi,
(4). Diqn nông thón;
(5). Trtthng hpc;
(6,). Co so, vg7 chdt van hoO;
(7). C/icr nông thôn;
(8). Bwu then;
(9). Nhà&dáncu
(10).Thu nhap binh quán ddu ngu'&L/nàm so v6imt2c bInh quOn chungcña tinh;
(11). H nghèo;
(12). Cci cdii lao dçng;
(13). Hinh ththc td chz2c san xudt;
(14). Giáo dyc;
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(15). Yti;
(16). Vänhóa;
(17,). Mói triràng;
(18). H thng td chz2t chInh trj xfl hi vWng mqnh;
(19). An ninh, trdt r xd h3i duqc gil? vi?ng.
3. K5' cong b6: Narn
4. Ngun s6 lieu:
- Phông Nông nghip và Phát triAn nông thônl Phông Kinh M huyn/thanh
ph6/thj xä.
BIEU SO: 14/TMDV sO LU'YNG CHQ'
1. Khai nim, 11W dung, phuffug pháp tInh

a) só lugng chx: là ehi tiêu phân áith toàn bO so chg mang tInh truyn thOng,
dirge tO eMe tai môt dja dim theo quy ho?ch d& dáp irng nhu cAu mua, bàn, trao d6i
hang hoá phuc vçi nhu cu tiêu dàng cUa dan cu trên t&ng dja bàn.
Siêu thj, trung tam thi.rang mai, trung tarn giao djeh mua bàn hang hoá gOrn cã
sieu thj không tInh là chg.
b) Phuting pháp tinh:
Chci chrcxc chia thành 3 loi nhir sau:
(1)Choloai 1:
- Là chg có trên 400 dMm kinh doanh, duac du tu xay drng kiên cO, hiên dai
theo quy hoach;
- Dirge dt & vi tn trung tam kinh th thirang mi quan trong cUa tinhlthành phO
tnre thuôe Trung uang hoae là chg dAu mOi cUa ngânh hang, khu c kinh t& và dirge
tO chüc h9p thutng xuyên;
- Co m.t bang vã pharn vi chg phü hgp vài quy rnô hoat dng cUa ehg và tO ch&e
dÀy dO các djeh vu ti chg: Trông gilt xe, hOc xp hang hoá, kho bào quOn hang hoá,
dich vu do Iiräng, djeh vu ki&rn tra cMt hrgng hang hoá, v sinh an toàn thue phâm và
các djeh vu khac.
(2) Cha loai 2:
- Là ehg cO trên 200 di&m dM 400 dMm kinh doanh, dirge dku tu xay drng kiên

cO hoe bàn kiên eO theo quy hoach;
- Duoc dt & trung tarn giao h.ru kinh té cüa khu vue và dirge tO chfrc h9p thirOng
xuyên hay không thu&ng xuyên;
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- Co ni.t b&ng phrn vi chq phU hqp vài quy rno hoat dng cUa chq và M chUc
các djch vi Mi thiu tai chq: Trông gi& xe, b6c xp hang boa, kho báo quàn hang hoá,
djch vu do lutng, v sinh cong cQng.
(3) Chcx loai 3:
- Là chçi cO ttr 200 diem kinh doanh Pt xung hoc cac chcc chua d&u P.r xây
dng kiên c6 hoc ban kiên c6;
- Chü y&u phvc vi nhu cu 'nua ban hang boa cUa nhân dan trong mOt thôn, mØt
xWphutng/thj trAn va dja bàn phg can.
2. Cách ghi

bieu

COt 1: Uhi thng s6 chg cUa huyn/thành ph và cUa ttrng xâ/phuäng cUa cQt B có
tai thôi diArn 3 1/12 näm báo cáo.
Cot 2, 3, 4: Ghi s6 luqng chg chia theo lo?i chg Prong üng nQi dung cña cot B.
3. Phm vi va thôi k5' thu thp sO 1iu
Pharn vi toàn huynIthành phO/thj xL SO lieu thu thap cO tai 31 tháng 12 näm báo
cáo.
4. NguOn sO Iiu
Phong Kinh t/kinh th h tang huyn/thanh ph6/thj xà.
BIEU SO: 15/TMDV sO LUUNG SIEU TH, TRUNG TAM THUO11G
MI
1. Khái nim, nOi dung, phu'ong pháp tInh
a) sO lugng siêu thj, trung tam thucrng mi: là toàn bQ sO lugng siêu thj, trung
tam thuong rni hiGn cO trong k Mo cáo.
(1) Siêu thj: là rnQt loai hmnh cfra hang hin dai; kirth doanh tOng hgp hoc
chuyên doanh; cO co dii chUng loai hang hoá phong phil, da dng, bào dam chat
hrqng; dáp Ung các tiêu chuAn ye diên tich kinh doanh, trang bj ky thuat và trInh do
quán 1, tO chüc kinh doanh; cO các phuong thfrc phc vi van minh, thuan tin nhrn
thoà man nhu dii mua sAm hang hoá cña khách hang.
(2) Trung thin thtxcxng m?i: là mQt loai hInh tO chüc kinh doanh thucxng mai hin
di, da cMc näng, gOrn tO hgp các 1°aj hInh cUa hang, Co S& boat dng djch vi; hQi
truäng, phang h9p, van phông cho thuê... duct bO trI tap trung, lien hoan trong mQt
ho4c inOt sO cong trInh kien trác lien kê; dáp üng các tiêu chu&n vO din tich kinh
doanh, trang bj k thuat và trInh do quán l, tO chüc kinh doanh; có các phuong thüt
phic vu van rninh, thuan tin dáp üng thu dii phát tri&n hott dQng kinh doanh cüa
thucxng nhan và thôa man nhu dii v& hang boa, djch vii cüa khách hang.
b) Siêu thj: Duqc phân thành 3 hang sau:
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(1)Siêuthjhng 1:
- Siêu thj kinh doanh thng hcip:
+ CO th4n tich kinh doanh tr 5.000 rn2 trâ len;
+ Danh mue hang hOa kinh doanh tü 20.000 ten hang tit len;
+ CO cong trInh kin trác dutic xay dirng vltng ehc, cO tfnh thAni m eao, có
thi4t lc& vã trang thiét H kg thuat tién tin, hin dai, bão dam cac yêu cu phông chay,
chu'a cháy, v4 sinh rnoi trutng, an toàn và thuân tien cho mci dói tirgng khách hang;
cO b6 trI rioi trông gilt xe va khu v sinh cho khách hang phñ hgp vOi quy mô kinh
doanh cüa siêu thj;
+ CO h4 th6ng kho vâ các thi& bj kg thuat báo quãn, so ch, dóng gói, ban hang,
can do, thanh toán vâ quán 19 kinh doanh tiên ti4n, hien dai;
+ T6 chfrc, bó tn hang hoa theo nginh hang, nhOm hang mOt cách vAn minh,
khoa hçc d phc vu khách hang lira chpn, mua sAm, thanh toán thuân ti4n, nhanh
chOng; có noi bâo quán hânh 19 cá nhân; cO cac djch v,i An u6ng, giãi tn, phc vi
nguai khuyt tat, phic v11 tré em, giao hang tan nhã, ban hang qua mang, qua bin din,
qua din thoai.
- Siêu thi chuyên doanh:
+ CO diên tIch kinh doanh tIn 1.000 m2 trâ len;
+ Danli rnic hang hOa kinh doanh tIn 2.000 ten hang trà len;
+ CO cong trmnh kin trác du'ac xây dirng v&ng chAc, cO tInh thm m cao, cO
thit 1c và trang thMt bj k5 thuat tiên tin, hi4n dai, bão dam các yêu cu phOng cháy
chat cháy, ye sinh rnoi tnu&ng, an toAn và thuan tin cho m9i dói tiiçxng khách hang;
có bá fri noi trOng gilt xe vã khu v sinh cho khách hang phU hcxp vOi quy mo kinh
doanh cüa siêu thj;
+ CO he thóng Mw vã các thi& bi k thuat bão quân, so ch, dóng gói, ban hAng,
can do, thanh toán và quAn 19 kinh doanh tiên tMn, hin dai;
+ T6 chüc, bó trI hang hoá theo ngAnh hAng, nhOrn hAng rnQt each vAn minh,
khoa hec d4 phvc vi khAch hAng km chçn, mua sAm, thanh toAn thuân tin, nhanh
chóng; có nai bAo quAn hAnh 19 ca nhân; cO cac djch vg An uOng, giAi trI, phic vii
nguäi khuyt tat, phc vl,1 tré em, giao hang tan nhA, ban bAng qua m?ng, qua bin diGn,
qua dien thoai.
(2) Siéu thj hang 2:
- Siêu thj kinh doanh t6ng hgp:
+ CO diên tich kinh doanh tin 2.000 m2 trâ len;
+ Darth muc hAng hOa kinh doanh tIn 10.000 ten hang trâ len;
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+ Co cong trInh kin trüc dugc xay dçng vüng chc, cO tinh thm mg, cO thit k
và trang thi4t bj kg thu8t hin dai, bào dam các yêu clu phàng cháy, chita cháy, vC sinh
môi tru&ng, an toân và thuan tin cho khách hang; cO bó trI nai trOng gilt xe vã khu v
sinh cho khãch hang phU hgp vâi quy mO kinh doanh cüa siêu thj;
+ CO kho va các thi& bj kg thuat Mo quán, dong gói, ban hang, thanh toán và
quàn 19 kinh doanh hin dai;
+ T chfrc, bó trI hang hoá theo nganh hang, nhOrn hang mQt cách vAn mmli, khoa
hçc d phvc viii kiiách hang 1ra ch9n, mua s&rn, thanh toán thuan tin, nhanh chóng; cO
nui Mo quãn hãnh 19 cá nhân; cO các djch vi,i An u6ng, giãi trI, phc vu nguti khuy6t $t,
phpc vxi tré em, giao hang tan nhà, bàn hang qua diGn thoai.
- Siêu thj chuyên doanh:
+ CO djên tich kjnh doanh ffr 500 in2 Wa len;
+ Danh rnlic hang hóa kinh doaith ttr 1.000 ten hang tth len;
+ Co cOng trInh ki&n trUe dugc xây dirng vttng chc, cO tinh th.m mg, có thit k và
Wang thit bj kg thut hiGn dai, Mo dam cac yêu cku phông eháy chlta cháy, vG sinh môi
truông, an toàn va thun tin cho khách hang; có bó trI nui trông gilt xe và kliu v slit
cho khach hang phU hgp voi quy mô kinh doanh cUa siêu thj;
+ Co kho và the thMt bj kg thuat Mo quân, dOng gOi, ban hang, thanh toán và
quãn 19 kinh doanh hiGn dai;
+ T6 chüc, bá tn hang hoa theo ngaith hang, nhóm hang mQt cách vAn mmli,
khoa hçc d phic vi kliách hang lva ch9n, mua sAm, thanh toán thuan tin, nhanh
chóng; cO ncyi Mo quãn hành 19 cá nhân; cO cac djch v An u6ng, giãi trI, phc vi
ngi.thi khuyt tat, phc v11 tré em, giao hang tan nhà, ban hang qua buu din, diGn
thoai.
(3) Siêu thj hang 3:
- Siêu thj kinh doanh thng hqp:
+ CO diên tich kinh doanh tfr 500 m2;
+ Danh rnilc hang hOa kinh doanh ttr 4.000 ten hang trâ len;
+ Cong trInh ki&n trUe due xay dung vü'ng chAc, cO thiét k va trang thit bj kg
thuat hin dai bào dam các yêu c&u phOng cháy, chfta cháy, v sinh mOi tnräng, an
toàn, thuan tiGn cho khach hang; cO b trI nui trOng gilt xe va 1dm v sinh cho khách
hang phU hqp vâi quy mô kinli doanh cüa siêu thj;
+ Co kho và eác thiét bj kg thut bào quân, dong gói, ban hang, thanh toán va
quãn 19 kinh doanh hin dai;
+ T6 chc, bó tn hang hoá theo nganh hang, nhôm hang mQt each vAn minh,
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lthoa hoc dã phuc vu khaeh hang lip chon, rnua sAm, thanh toán thu8n tiGn, nhanh
chOng; cO noi bão quãn hành 1 cá nhân, có các djch vz phue vu ngrài khuy4t tat, giao
hang tn nhã.
-

Siêu thj chuyén doanh:

+ CO diên tIch kinh doanh ttr 250 m2 trâ len;
+ Danh miic hang hóa kinh doanh tCr 500 ten hang tr& len;
+ Cong trmnh kMn true duge xay dvng vftng chAc, eO thMt kE và trang thi4t bj Icy
thuGt hin dai báo dam các yêu dii phông cháy, chfta cháy, v sinh môi trutng, an
toân, thuân tiGn cho khách hang; có bó tn ncii trông gi& xe va khu v sinh cho khách
hang phü hqp vOi quy mô kinh doanh cUa siêu thj;
+ Co kho và cac thi&t bj ky thuat Mo quãn, dOng gOi, ban hang, thanh than vâ
quAn l kinh doanh hien dai;
+ T6 chüc, bó trI hang boa theo ngành hang, nhóm hang mOt each van minh,
khoa hgc d phuc vu khach hang up chgn, mua sAm, thanh toán thuan tien, nhanh
chóng; có ncxi Mo quán hành l cá nhân, eO cac djch vu phuc vu nguäi khuy& tat, giao
hàngtnithà.
c) Trung tam thi.rang mui: Chia thãnh 3 hang sau:
(1) Trung tam thtrong mai hang I:
CO din tich kinh doanh t'~ 50.000 rn2 tr& len và có nai trông gift xe phü hgp vOi
quy mô kinh doanh cUa trung tarn thirong mai;
-

Các cong trInh ki&n trUe dugc xay dirng vftng chAc, có tInh thArn my cao, có
thMt ké vã trang thMt bj ky thut tiên tin, hien dai bào dam các yêu du phông cháy,
chu'a chay, vG sinh môi trutng, an ninh, an toân, thuân tiên cho mgi dói tugng tham gia
hoat dng kinh doanh trong khu vuc;
-

Hoat dng da chfrc nãng cá yE kinh doanh hang hoá va kinh doanh cac loai hInh
djeh vu, g6m khu virc dE bó trI cac càa hang ban buon, ban lé hang hoá; nhà hang,
khách San; khu nrc dE t6 chUt hØi chq triEn lam trung bay giâi thiu hang hoa; khu
we dành cho hoat dông vui chai giái tn, cho thue van phông lam vic, hØi truô'ng,
phong hop dE tó chut cac hOi nghi, hQi thâo, giao djch vâ k2 k&t các hqp dng thuong
mai trong, ngoâi flute; khu vre dành cho các hoat dQng tài chInh, ngân hang, bâo
him, bi.ru chinh vin thông, tin hgc, tir vn, môi gidi d&u Pr, du ljch.
-

(2) Trung tarn thi.rong mai hang II:
CO din tIeh kinh doanh tCr 30.000 rn2 tr& len va cO nai trOng gift xe phU hgp vO'i
quy mô kinh doanh cUa trung tarn thirong rnai;
-

Cãc cong tnlnh kin trUe duqc xây dirng vftng ehAc, cô tinh thm my cao, cO
thiAt k và trang thit bi ky thuât tiên ti&n, hien dai bâo dam các yêu dii phông chãy,
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ehita cliáy, v sinh môi trutng, an ninh, an toãn, thun tin cho mci dói tuqng tham gia
hoat dØng kinh doanh trong khu vre;
- Hoat dQng da chüe nAng cá v kinh doanh hang hoá va kinh doanh cáe ba1 hInh
djeh vu, gMn khu we d b tn eác efra hang ban buôn, ban lé hang hoá; nba hAng,
khAch san; khu we d trung bAy gidi thiu hAng hoá; khu we dAnh eho hoat dng vui
ehai giAi trI, cho thuê van phông lAm vie, hØi trutng, phong h9p d t6 ehüt cae hQi
nghi, hôi thAo, giao dieh vA k k& cáe hgp dóng thuang mai trong, ngoAi nude; khu
we dAnh cho cae hoat dQng tAi ehInh, ngdn hAng, bAo him, bin chInh vin thông, Pr
v&n, môi giO'i d&u tu, du ljch.
(3) Trung Mm thiro'ng rnai hang III:
- CO din tich kinh doanh t& 10.000 m2 trd len vA eó nui tnông giU xe phU hqp
quy rnô kinh doanh cüa trung tam thuang rnai;

voi

- Cáe cong trInh kin true dirge xây dirrng vitng eh&e, eo thMt k vA trang thMt bj
k5' thut hitn dai, bAo dArn cAe yêu eu phOng ehAy ehUa ehAy, vG sinh mOi tru&ng, an
ninh, an toAn, thun tin eho mci dói tugng thain gia hoat dOng kinh doanh trong khu
vrc;
- Hoat dQng da ehüe näng cA v kinh doanh hAng hoá vA kinh doanh eáe Ioai hInh
djeh vp, gèm: khu we d b trI eüa hAng ban buôn, ban lé hang hoá; khu we d tnmg
bAy gio'i thiu hang hoA; khu vre dAnh eho hoat dng an u6ng vui ehai, giAi tn, eho
thuê van phOng lAm vice, phông hp d tó ehfre cAc hOi nghj, hQi thAo, giao djch vA k9
k&t eAe hgp dèng thuang rnai trong, ngoAi nut; khu we dAnh eho hoat dQng Pr van,
rnOi gidi du tu, du ljeh.
2. Cách ghi biu
Cot 1: Ghi t6ng s6 sieu thj vA trung tam thuong rnai ehia theo nQi dung qui djnh
cUa eQt B;
CQt 2: Ghi thng s6 siêu thj eUa tht cA the loai hmnh kinh té vA ehia theo loai siêu
thj;
Cot 3, 4, 5, 6: Ln luqt ghi s6 sieu thj thng hgp ehia theo the loai hInh kinh th
NbA nude, Tp th& CO v6n du Pr tnje ti&p nude ngoAi vA boai hInh khae (g6rn eA Pr
nhan);
COt 7: Uhi t6ng st sieu thj kinh doaith t6ng hgp ehia theo nQi dung qui djnh eUa
eQt B;
CØt 8: Gin tng s siêu thj ehuyên doanh ehia theo nØi dung qui djnh eüa eQt B;
CQt 9: Ohi t6ng s6 trung tam thircing ini eUa t&t eA the ba1 hmnh kinh té ehia theo
nØi dung qui djnh eüa eØt B;
CQt 10,11,12,13: Ln Iugt ghi s6 trung tam thuo'ng mai ehia theo eAe ba1 hinh
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kinh té theo ned dung qui djnh eüa eQt B.
3. Phim vi vã th&i k5' thu thp s Iiu
Pham vi toàn huy4nithành ph6/thi xâ. só lieu thu thp eO tai 31 tháng 12 nAm báo
cáo.
4. Nguàn s6 Iiu
PhOng Kinh t/K.inh th ha tAng huynIthanh phó/thi xâ.
BJEU SO: 16/H-XHMT

sO TRU'ONG, LOP, PHONG HQC MAM NON
1. Khái nim, ni dung
a) Trwô'ng Jige gido dye rndin non: Là dan vj ca so' giáo due nlm trong h thóng
giáo due quóc dan duqe thành 1p theo quy hoach, k hoaeh cUa Nba rnràe va thge
hiên ehirang trInh giáo due dy hçe mAm non do BO Giáo due và Dào tao quy djnh
nh6 phat trin sir nghip giáo due. Trisäng h9e phài bào darn dU eáe dMu kien nhu:
có can bQ quãn 19, giáo vien day cáe mon hçe, nhân viên hành ehInh, bào ye, y ti.; eó
ca so' vat chAt, trang thiét bj phue vu giáng day và h9c tap; có dü nh[tng diAu kien ye
tâi ehinh theo quy djnh cUa BO Tài ehinh.
C?Ic hlnlz that trwô'ng minz non:
- Nhà ire là dan vi giáo due ea so' eUa ngânh hoe mAm non, có chüe näng thu
nhn eáe eháu t& 3 tháng tuãi d&n 3 tu& d nuôi, dy va eham soc theo phuong pháp
khoa hçe, nh.m phát trin toãn diên eho tré. Nhà tré ehia thành nhMu nhOm tré, trong
nhà tré eó th cO eà eáe lap mau giáo. Nha tré có ban giám hiu quán 19 vã do hieu
tnro'ng phu tráeh.
- Tru'd'ng m3u giáo là dan vj giáo due ea so' eüa ngành hoe mAm non, eó ehüe
nAng thu n14n dà cham sOc giáo due tré em tir 3 dn 6 tu6i, buâe ehuAn bj eho tré vào
lop 1. Truäng mu giáo gm eó eac lOp mu giáo và eô the eó eà nhóm tré. Tnr&ng eó
ban giám hiêu quàn 19 và do hiu tru'o'ng php tráeh.
- Trzthng mdm non là dan vj giáo due ea so' eüa ngành hçe mAm non, hInh thfre
th ehfrc lien hp gi&a nba tré va mu giáo. Trutng mkrn non eó ehie nAng thu nl4n de
chain sOc va giáo due tré em t& 3 thang den 6 tuOi, nham giüp tré hinh thành nhu'ng
y4u tó dAu tiên eüa nhân each; birO'e ehuân bj eho tré em vào lOp 1. Tru&ng mâm non
eó eáe lap mu giáo va eae nhóm tré. Tn.r&ng eó ban giám hieu quân 19 và do hiu
tnrâng phu tráeh.
Cdc loqi Ii in/i gido dye main ii on:
- Cong lap là trutng do Nhà nirOe tó ehüe, diu hành, dAu tt.r ea so' 4t chAt, trâ
tin luang eho can bo, cong xthân viën va ehi trã eho eáe hoat dQng thuong xuyên eüa
truEing.
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Dan lçp là truO'ng do eQng d6ng dan cir a' co' sa' thành lap, dAu tir xây d?ng Ca
sa' 4t chAt và darn bào kinh phi hoat dØng.
-

Tic thyc là tnthng do eáe t6 chie xà hOi, tó chfrc xà hQi ngh& nghip, th chic
kirth tá hoAe eá nhân thành 13p, dku tu xay dyng co sa' vat chAt và darn bào kinh phi
hoat dQng.
-

-

b,) Lop Jipc gido dyc nzrn 'ion: Là mQt t6 ehc cUa traCing hçc giáo clpc m&m
non hoac th chfrc dQc lap gm eác h9c sinh cUng dirge nuôi day theo mQt ehuo'ng trmnh
do mQt hoc nhiu giáo viên nuôi day nhixng cO sij quàn l trirc tip eUa rnQt giáo vien
chU nhirn.
Lap giáo diic mrn non dirge phân thành 2 h: h nhà trè và h mu giáo
He nhà Ire g6m cac nhóm tré a' dQ med 3 tháng dn 3 tu6i và dirge phân theo
tháng tu6i quy djnh cUa BQ Giáo diic và Dào tao vài trê em Mi da I nhóm quy djnh
nhu sau:
-

+ Nhórn tré tfr 3 thang dn 6 tháng: 15 cháu,
+ Nhórn tré tir 7 tháng dn 12 tháng: 18 chair,
+ Nlhórn tré tü 13 tháng dn 18 tháng: 20 eháu,
+ Nhórn tré tü 19 tháng dan 24 tháng: 22 cháu,
+ Nhorn tré tü' 25 tháng dan 26 tháng: 25 chair.
H m3u giáo g6rn các lap mu giáo eho tré em o do tu6i tir 3 den 6 tied, dirge
phân theo nhOm tu6i quy djnh cUa BQ Giáo due và Dào tao vói s6 trê em tôi da eüa cãc
lap mu giáo c',i th& nhu san:
-

+ Lap tré tü 3 4 tu&: 25 eháu,
-

+ L&p tré tü 4 -5 tuM: 30 eháu,
+ Lap tré th 5 6 tu6i: 35 cháu.
-

c) P/thug hpc: Là cac diem dirge eAu trUe thành phOng thu&ng xuyên dung d
nuôi day eáe eháu Ci ma tued nhà tré và mau giáo (khong ke eác phong di mirgn hoac
hçc nhô).
Phdng hçc /ciên ed là phông hpe eüa eáe nhà cao thng hoae 1 tang mãi bang,
thai gian sa' dung t'~ 50 närn tra' len..
-

PhOng hçc ban kiên co' là phong h9e eUa eáe nhà eó chAt li,rgng xây dng và
thai gian sa' dung thAp hun so vó'i nhã kiên c6 (trên 20 nAm).
-

Pho'ng hQc tqm là phông hcic câa nhà don so; lam bAng tranh tre, nüa Ia hoe
m'ungtir.
-

2. Phu'ong pháp tInh và each ghi bieu
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Cot A: các cM tiêu phân M theo 1oi hinh trutng và phan theo xâ/phuäng/thi
trân.
th& Tur Ct 1 dn COt 8: ghi cac chi tiéu có t?i thM dim 30/9 cüa näm báo cáo. Cii
Ct 1:

ghi s6 nhà tré.

Ct 2:

ghi S6 tnräng idu giáo.

CQt 3: ghi só tnthng niârn non.
Ct 4: ghi s6 nhorn trê.
COt 5: ghi s6 lap mu giáo.
Ct 6: ghi S6 phOng hçc kién c6.
COt 7: ghi s6 phOng hçc bàn kién c6.
COt 8: ghi s6 phông hoc t?m.
3. Phm vi và thôi kj' thu thp S6 lieu
pM; - s6 trutng, lap, phông hçc mkm non thrgc thu thGp trén dja bàn huyn/thânh
- Th&i di&m thu thp báo cáo 30/9 hang nãrn.
4. Ngun s6 Iiu
Phông Giao dvc - Dào t?o huynIthanh phó/thj xA t6 chUt thu thp thông tin trvc
tip t& cac nha tré, triràng inu giáo, tnr&ng màm non trén dja bàn huynJthanh ph6/thj
xA và lap bMu.
BIEU SO: 171H-XHMT
sO GIAO VIEN MAM NON
1. Khái nim, nOi dung
Gido viên m,n non: Là nhftng giáo viên lam nhiem vii nuôi duàng, cham sóc,
giáo dic tré em theo lüa tu61 t?i các tri.r&ng, ca s& giáo dpc mm non. Giáo viên mâm
non bao g6m giáo viên nhà tré và giáo vien mu giáo.
- Giáo vien nhà tré là nhftng nguti dang tr?c ti4p nuôi, dy tré em & dØ tu6i nhà
tré tfr 3 tháng dEn 3 tu6i & trong các nhà tré, trt.r&ng mu giáo, traO-ng m&m non và
nhóm tré dQc lap.
- Giáo viên mJu giáo là nh&ng nguti dang trrc tiEp cham soc và giáo dvc tré em
& dQ tu6i mu giáo tfr 3 tuM dEn 6 tu6L & các trutng mu giáo, tnr&ng mAm non và lap
Sn.
2. Phuong pháp tInh và cách ghi biu
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Ct A: các chi tiêu theo loai hinh tnxäng và xalphuäng/thj trAn.
Tfr Ct 1 dn C@ 4: ghi t6ng s6 giáo viên h nhà tré có dn thai diem 30/9, S6
giáo viên nit, ngithi dan tQc va giáo viên dat chuAn.
Tit CQt 5 den Ct 8: ghi t6ng s6 giáo viên h mu giáo cô den thôi di6m 30/9, s6
giáo vien flu, nguOi dan tØc và giáo viën dat chu&n.
3. Phm vi và thôi k5' thu thp S6 lieu
- s6 giáo viên mAm non dixçxc thu thp trén dja bàn huy4nithành ph6/thj xa;
- Thai di6m thu thap báo cáo 30/9 hang nàm.
4. Ngu6n s6 lieu
Phong Giáo due - Dào tao huynIthành ph6/thj xà tó chfrc thu thp thông tin trçrc
tiép tn cac nhà tré, trutng mu giáo, thrOng mIni non trên dja bàn huyn/thành ph6/thj
xavà 1p bi&u.
BIEU SO: 18111-XBMT
SOHQCSINHMAMNON
1. Khái nim, nQi dung
HQC s/nh ,ndm non là tré em tü 3 tháng tu6i den 6 tu6i dang h9c tai các nhóm tré
Va the lap rnâu giáo.
- HQC s/nh nhà tré bao g6m tré em th 3 tháng d6n 3 tu6i & cáe nhóm tré cüa các
nhà tré, trutng mlm non, nhóm tré dØe lip, nhóm trê r trutng mu giáo.
- 11cc s/nh mu gido bao g6m tré em tfr 3 tu6i d6n 6 tu6i ô các lap idu giáo cUa
trithng mu giáo, trutng mlm non, iàp mu giáo dQc 13p, lOp mu giáo & cac nhà trë.
2. Phiro'ng pháp tInh và each ghi biu
Ct A: các chi tiêu theo loai hInh trutng, nhóm tu6i và xa/phuäng/thj tr&i.
Tir Ct 1 äen Ct 3: ghi t6ng s6 h9c sinh he nhà tré cO d4n thai di6m 3 0/9, só
hoc sinh nit, nguti dan tQc.
Tfr C@ 4 den Ct 6: ghi t6ng só h9c sinh h mau giáo có den thai diem 30/9, só
hçc sinh nit, nguti dan tQe.
3. Phm viva thôi k5' thu thp s6 Iiu
- s6 hgc sinh mlm non duqc thu thap trên dja bàn huyn/thành phó;
- Thai diém thu thp Mo cáo 30/9 hang nàrn.
4. Ngu6n s6 Iiu
PhOng Giáo dic - Dào tao huynIthành ph6/thj xâ t6 chUt thu thgp thông tin trkrc
ti6p ttr các nhà tré, trutng mu giáo, mlm non trên dja bàn và 1p biu.
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BIEU SO: 191H-XHMT

sO TRU'O'NG, LOP, PHONG HQC P110 THONG, TIEU HQC,
TRUNG HQC cci 50
1. Khái nim, ni dung
a) Tnth'ng h9c phd thông
- Tru'ô'ng tMu hoc: Là môt co so' giáo die cña cp ti8u hoc, là cAp hçc nén tang
cüa h th6ng giáo diic qu6c dan. Tri.räng ti&u hgc có cac lap tCr lap 1 d&n lap 5 và cO tu'
each phàp nhân va con dtu riêng.
- Tru'd'ng THCS: Là mOt co so' giáo dijc cüa cAp TI-ICS. Tri.r&ng THCS có tü lap
6 d4n lap 9, có P.r each pháp nhân va con dAu riêng.
Trong thrc t4 eOn có tnthng ph6 thông có nhiu cAp h9c: Tncó'ng phd thông cc
sb là tnthng ghép gifta ti&u hçc và trung hçc ca so', có tir lap 1 dn lap 9; Trzcàng
i'rung hoc 4 I, II, III là tnro'ng ghep giaa tiu hçc và trung hçe, có t& lap 1 dn lap
12. Viêc thng ké cac twang có nhi&u cAp hçc có quy djnh riéng.
Loai hinh trutng gm có trn&ng cong lap, dan 1p và twang Pr thic:
- Trw&ng cong lap là twang do Nhà nutc thânh lip, dAu Pr xay dvng, bào dam
kinh phi cho cac nhiGrn vçx chi thiräng xuyên.
- Truàng dan lap là tri±ng do cong d6ng dan cu o' co so' thành 19p, du Ut xay
dujng co so' 4t chAt và bào dam kinh phi hoat dng.
- Tie thuc là two'ng do các t6 chüe xä hôi, t6 chüc xA hØi — ngh nghip, tó chfrc
kinh té hoc cá nhfln thành lap, du tu' xay dirng co so' vat chAt và darn bào kinh phi
hoat dQng.
b) Lop hpc là inQt th chüc cüa thrOng hçc g6rn the h9c sinh h9c cüng h9c mQt
chi.rong trmnh giáo dic hoc nhiu chuong trmnh giáo dye, do mØt giáo viên giàng dy
hoc do nhiu giáo vien giàng d?y nhung có sr quàn l trgc ti&p cüa mQt giáo viên chü
nhiém.
Lap h9c ti&u hçc bao g6m cac lap tCr lap 1 d&n lap 5. Lap THCS bao gm cac
1aptu1ap6d4n1ap9.
c) Phbng hpc là mOt dja dim cy the, cAu trác thành phOng h9c cña trub'ng hçc,
ncxi hçc sinh thutng xuyên dn ng6i theo tüng lap de nghe giáo viên giàng bài, không
phän biGt só ca, só lüp hay s6 tracing sir dyng.
- Phdng hçc kién cd là phOng hge cüa các nhà cao tAng hoac 1 tAng mái bAng,
thai gian sà dyng tir 50 näm tro' len..
- Phông hçc ban kiên cd là phOng h9c cUa cac nhà có chAt luvng xay dijng và
thM gian sir dyng thAp hon so vài nhà kiên cô (trên 20 nam).
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- Phông hc 1gm là phông hçc eUa nba dan sa; lam b&ng tranh tre, Sa Ia hoae
tuang tir.
2. Phu'o'ng pháp tInh và cách ghi biêu
Cot A, Cot B: s6 th t'r, cac chi tiëu theo trutng hgc, lap h9e, phOng h9e Va theo
xalphutng/thi trn.
Ct 1:

ghi t6ng s6 va cac phân t6 theo tnräng tiu hyc Ioai hInh cong lap.

Ct 2:

ghi t6ng s va cac phân t' theo tnräng tiu h9c Ioai hInh dan lap.

Ct 3:

ghi t6ng s và các phan th theo trutng tiu h9c loai hinh Pr thuc.

COt 4: ghi thng s6 và các phân t6 theo tnräng trung hçc ea s& Va lien cap loai
hInh cong lap.
COt 5: ghi t6ng S6 và các phân t6 theo trutng trung hçc ea sâ va lien cAp loai
hInh dan
lap.

COt 6: ghi t6ng s6 và cáe phân t6 theo truäng trung hçe ca
hInh tir thpc.

sa

va lien cAp loai

3. Phm vi và thM kt thu thp s6 Iiu
- Các tnthng tiu h9c, trutng ph6 thông ca sâ (lien cAp I, TI), tnxông trung hçc
(lien cAp I, IT, ITT), các trutng THCS trên dja bàn huynIthành ph6/thj xâ;
- Thai dim thu thp báo cáo 30/9 hang nãm.
4. Ngun s6 liOn
Phông Giáo due - Dào tao huyn/thanh phó/thj xà t6 chfre thu thp thông tin trrc
tip ttr các truOng ph6 thông thuQc dja bàn và 1p biu.
BIEU SO: 20/H-XHMT
sO GIAO VIEN PHO THONG, TIEU HQC, TRUNG HQC CO SO
1. Khai niOm, nOi dung
Gido vien phd thông là nhung nguti có trinh dO, kin thfrc theo quy djnh, lam
cOng tác giáng day, giáo due trong các tru&ng ph6 thông, theo ttrng cAp hçc phti hqp.
Giáo viên ph6 thông bao g6m giáo viên giãng day chinh thee, giáo viên tap sij va hqp
d6ng. Giáo viên ph6 thông không bao g6m hieu truo'ng, hieu phó va các nhân viên van
phong mc dü nhitng ngu&i nay có tham gia giáng dy
- Giáo viên tjJU hçc là nhüng giáo viên có blng tot nghip tfr trung cAp su pharn
trä len; dy các mon hoc tir lOp I dn lOp 5 theo chirang trInh cüa he thOng giáo due
qu6c dan do BQ Oiáo due và Dào to quy dinli.
- Giáo vien THC'S là nhüng giáo viên có bang tOt nghip tü cao dang s's pham trO
len; dy các mOn hgc t& lop 6 dn lap 9 theo chuang trInh cUa he thOng giáo dye quOc
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dan do BØ Giáo due và Dào t?o quy djnh.
2. Phu'o'ng pháp tInh vã cách ghi bi&z
Ct A, Cot B: s thu tir, eác chi tiêu giáo vién phân tt theo giài tinh, dan tOe, dat
chuAn va xã/phirOnglthi trtn.
Cot 1: ghi t6ng só giáo vien trutng tMu hçc theo loai hmnh cong lap.
Ct 2:

ghi thng s giáo vién trtr&ng tiu hçe theo loai hInh dan lip.

Ct 3:

ghi thng s6 giáo vien trutng tiu h9c theo Ioai hInh tu thuc.

Ct 4:

ghi t6ng só giáo viên trutng trung hçc co sä theo loai hInh cong lap.

COt 5: ghi thng s6 giáo viên tnrông trung hçe ca sO' theo loai hInh dan lap.
COt 6: ghi thng s6 giáo vien trutng trung h9c Co sO' theo Ioai hinh ttr thuc.
3. Phm vi và thOi ks' thu thp S6 Iiu
- S6 giáo viên tMu hoe, trutng ph6 thông co' sO (lien cp I, II), cae tra&ng THCS
trén dia bàn huyn/thành phA/thi xä;
- Thai dim thu thp báo cáo 30/9 hang närn.
4. Ngun s6 1iu
PhOng Giáo due - Dâo t?o huyn!thành ph6/thi xä t6 ehfrc thu thap thông tin trirc
tip tIr cac trutng phë thông thuOc dja bàn vã 1p biu.
BIEU SO: 21111-XJJMT

sO HQC SINH P110 THONG, TIEU HQC, TRUNG HQC CO SO'
1. Khái nim, nOi dung
HQC sinhphd thông là nhüng ngirOi dang theo hçc các lOp cUa tnrong pM thông.
- HQC sinh tilu hçc là hçic sinh tCr lOp 1 d4n lOp 5.
- HQC sinh THCS là h9e sinh ffr lOp 6 dn lOp 9.
2. Phwo'ng pháp tInh và cách ghi biu
COt A, COt B: s6 thfr tir, các chi tiêu hçc sinh phan t6 theo gioi tinh, dan tØc vã
xWphu&nglthi trn.
COt 1: ghi t6ng So hçc sinh trutng ti&u hpc theo loai hmnh cong 1p.
COt 2: ghi t6ng s6 hgc sinh trutng tiu hQc theo loai hinh dan lip.
COt 3: ghi t6ng sO h9e sinh tnräng tiu hçe theo loi hInh tu thue.
CQt 4: ghi tOng sO hçc sinh trutng trung hçc co' sO' theo loai hinh cong lap.
COt 5: ghi tOng sO h9e sinh trutng trung hçe co sO theo loai hinli dAn lap.
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Ct 6: ghi thng s6 hçc sinh trutng trung bce ca s& theo loai hInh tir thvc.
3. Phm vi va thôi k' thu thp sO Iiu
- SO hçc sinh ti&u hçc, trutng phO thông eq sâ (lien cp I, II), các truàng THCS
trên dja bàn huy4nithãnh phO;
- Thñ dim thu thap báo cáo 30/9 hang nàm.
4. NguOn sO lieu
PhOng Giáo dpc - Dào to huy4nithành ph6/thj xA tO chUc thu thap thông tin trçrc
lip t& các trirOng pM thông trén dja bàn và
biu.
lap

BIEU SO: 22/H-XHMT
Tt LC TRE EM DIIOI MQT TUOI DUQ'C TIEM CHUNG DÀY nU CAC
LOALI VAC MN
1. Khái nim, ni dung, phu'o'ng pháp tmnh
T' 14 trê em duo-i mQt tuOi duge tiêm (uOng) dy dü các Ioai vEc xin phông b4nh
theo quy djnh cüa BO Y t dugc xác djIIh theo cong thfrc:

T' 14 tré em
duo-i môt tuOi ducc
tiêm (uOng) dy dU các
1oi vàc xin (%)

sO tré em duti mQt tuOi dugc tiêm (uOng)
dÀy dü cac Ioai vAc xin phong b4nh theo
quy djnh cUa BQ Y th trong nàm xác djnh
< 100
TOng sO tré em dual rnQt tuOi
trong khu vvc trong cüng nAm

2. Cách ghi biu
CQt 1: Ghi t' 14 tré em duo-i mQt tuOi dirge tiêm chUng dÀy dü các loai vc xin
chia theo xJphthng/thj trAn thuOc huy4nithanh phO/thj xâ theo danh muc hành chjnh
hi4n hành.
3. Phm vi vã thôi kj' thu t14p sO 1iu
Toàn huy4n/thành phO/thi x. Thai k5' thu thp cá nàm báo cáo
4. NguOn sO Iiu
PhOng Y tO huy4nithành phO/thi xà.
BIEU sO: 23/H-XHMT: HIV/AIDS
1. Khái nim, nOi dung, phirong pháp tinh
a) sO ca hin nhim HTV dugc phát hin trCn mQt tram nghin dan: là sO nguOi da
dirge co quan y tO phat hi4n bj nhim HIV & mQt khu vrc va thai diOm xáe djnh tInh
trén mØt trAm nghIn dan cüa khu vjc dO.
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56 ca hiên nhim HIV
dirçxc phát hin trén mOt
tram nghin dan

T6ng s6 nguti hin nhi@rn HIV
khu vixc a th&i diem t
100.000

-

Tang s6 dan khu vrc a thai di&m t

b) s6 tru&ng hcip tU yang do HIV/AIDS trên mOt tram nghIn dan trong närn báo
cao, &rcic xác dinh thea cong thi~c:
56 catàvongdo
HIV/AIDS khu vut a
nãrn t trén mOt tram
nghin dan (Ngi.räi)

=

T6ng S6 tri.râng hgp moi tfr vong do
HIV/ATDS khu virc a trong nãm t

x 100.000

Dan s6 trung binh khu vçrc a nAm t

2. Cách ghi bieu
Cot A: Ghi ten cac chi tiêu So ca hiGn nhim HIV, sO ca t vong do HIV/AIDS
chia theo cac phân tO gioi tInE, nhóm tu& va thea xâ/phi.r&nglthi trtn theo danh mic
hânh chinE Viêt Nam.
Cot 2: Uhi sO phát sinh trong nAm báo cáo.
Cot 3: Ghi sO cOng dOn d&n näm báo cáo.
CØt 4: Ghi sO ca hien nhim HIV du?c phát hien trên mOt tram nghin dan.
CQt 5: Ghi sO ca tü vong do HI V/AIDS trén mot tram nghin dan.
3. Phm vi vã thôi k5' thu thp sO lieu
Toàn ho sO ca hin nhim HIV, sO ca tà vong do HIV/AIDS trên ph?m vi toàn
huynIthành phO. Thai k5' thu thp sO lieu: sO phát sinh trong nAm và s6 hiGn có tinh
dAn tai nAm baa cáo.
4. NguOn sO lieu
Phông Y tA/Trung tam y tA huynIthành ph6/thj xa.
BIEU SO: 241H-XHMT

sO HQ DAN CT! NGHEO
1. Khái nim, ni dung
chudn nghèo là rnic thu nl4p (hoc chi tiêu) binh quân du ngtthi dugc dung de
xac djnh ngir&i nghêo hoc ho nghêo. Nhüng nguti hoc ho có thu nhp (hoc chi
tiêu) birth quân dAu nguäi th&p hon chun nghêo thrçic coi là nguM nghèo hoac ho
ngheo.
Nba nutc quy djnh müc chun nghêo (chuan nghêo và cn nghèo) dé áp dvng
cho mOt th&i k5' nh.t djnh.
28

t
£

2. Phuo'ng pháp tmnh và cách ghi biu
T3 le nghèo là s6 ph&n trAm v& só ngiräi hoac s6 hQ có mfre thu nMp (hoac chi
tiêu) bInh quân du nguti thp han chun nghèo trong thng s6 ngirôi hoac s6 ho dirge
nghiên cUt.
Cong thfrc nhu sau:
S6 nguti (hoac ho) nghèo
T'Ingheo(%) =

x 100
T6ng s6 nguOi (ho5c ho) dirge nghiên cUu

Ct A, Ct B: ghi s6 thir tr, phân tó thành thj/nong thôn và theo xWphuänglthj
trân.
COt 1: ghi thng s6 ho theo kt qua khào sátJdiu tra theo thành thj/nông thôn và
theo xWphuäng/thj trAn.
Ct 2: ghi s6 ho dan cu nghèo theo két qua khão sátdiu tra theo thãnh thj/nOng
thôn và theo xälphutng/thj trn..
3. Phim vi và th&i k3i thu thp s Iiu
S6 ho dan Cu nghèo dirge thu th8p trong mOt nAm (cAn e vao két qua binh xét,
phân 1°aj ho nghèo hang narn) trén dja bàn huyn/thành phó/thj xä.
4. NguOn s

lieu

PhOng Lao dOng — Thuang binh và Xà hOi huynIthành ph6/thj xA cAn cü vào két
qua bInh xét, phân loai ho nghêo hang nAm d t6ng hap vâ 1p bMu.
BItU SO: 25/H-XHIMT

sO VU TA! NAN GJAO THÔNG, sO NGU'OI CHET, B! THU'ONG
DO TA! N3N GIAO THÔNG
1. Khái nim, nOi dung
- Tat nqn gtao thông là sir viêc bt ngä, nâm ngoâi ' mu6n chU quan cüa C0fl
nguti, xày ra khi the d& tugng tharn gia giao thông dang hoat dOng trên dutng giao
thông cOng cQng, duäng chuyên dung hoac a cac dja bàn giao thông cOng cOng, nhung
do chü quan, vi pharn các quy tc an toàn giao thông hoac do gap phãi the tInh hu6ng,
sr c dot xu.t khOng kjp phông tránh da gay ra nhftng thi4t hai nh.t djnh cho tinh
mang, sue khoê con nguäi hoac tài san eUa Nba nuOe và nhân dan.
- Mot ln tai nan giao thông xày ra tai mOt dja dim nht djnh thI dirge gçi là mOt
vy tai nqn giao thông.
- So' ngztht b/tat ngn giao thông bao g6m nhung nguäi bj thuang và cht do tai
nan giao thông gay ra.
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- SO' ngzrôi bj thutmg do tat' nçzn giao thông bao g6m toàn bO s6 ngiroi bj thuxng phái

diEu trj do các tai nan giao thông gay ra trén dja bàn trong ks' báo cáo.
- SO' nguöi chIt do tai nqn giao thông bao grn toàn bQ s6 nguti bj chit do các tai
nan giao thông gay ra trén dja bàn trong k5' báo cáo.
2. Phurng pháp tInh và each ghi biêu
Ct A: Phân th theo loai dutng xày ra tai nan giao thông; rnüc dO tai nan giao
thông; nhOm tu6i và theo dan vj hành chInh cAp xâ/phu&nglthi trAn nai xày ra tai nan
giao thông.
Ct 1:

Ghi s6 vii tai nan giao thông cüa tháng/nam báo cáo.

Ct 2:

Ghi s6 ngu&i bj ch&t do tai nan giao thông cüa thánglnam báo cáo.

Cot 3: Ghi so ngtrôi bj thuang do tai nan giao thông cUa tháng/nam báo cáo.
Cot 4: Ohi sO vii tai nan giao thông cQng dOn tfr thu näm cMn tháng báo cáo.
Ct 5: Ohi sO nguti bj ch&t do tai nan giao thông cong dOn tcr thu näm dn tháng
báo cáo.
Ct 6: Ghi sO nguäi bj thuang do tai nan giao thông cOng dOn ttr thu näm d4n
tháng báo cáo.
3. Pham vi, thai kj' thu thflp sO lieu

- sO vu tai nan giao thông, sO ngu&i ch4t, sO ngirai bj thirang dugc thu thp trén
dja bàn huyn/thanh phO/thj xâ.
- Thai k3' thu thp sO lieu báo cáo:
+ Hang tháng: Ttr ngày 15 tháng truoc d4n ngáy 14 tháng báo cáo;
+ Nam: sO

lieu

cüa cà näm báo cáo.

4. NguOn sO 1iu
SO liGu ghi chép, tOng hqp cUa Cong an huynJthanh phO/thi xà.
BIEU SO: 261H-XIIMT

sO Vu CHAY, NO vA MEt BQ THIET HAl
1. Khái nim, nOi dung
Cháy, nO là truäng hap xãy ra cháy, nO trong các khu dan cii, các ca sâ san xuAt
kinh doanh, cháy rfrng... gay thiet hai v& ngiräi, tái san và ánh htthng tOi môi tnr&ng.
MØt Mn d xay ra cháy, nO thi duqc gi là mQt vii cháy, nO. Mac do thiet hai bao gOrn
thiet hai v nguti, v& tài san; v ngithi bao gOrn sO ngu&i bj thuang, sO ngii&i bj ch&;
yE tài san dugc quy thành tiEn theo thai giá.
2. Phu'ong pháp tmnh và each ghi biu
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Ct A: Phân t6 theo loi cháy, no; nai cháy, n6 và chi tit theo x/phuo'ng/thj
trân.
CQt 1: Uhi thng s6 vi cháy, nt trong k5' bao cáo.
Ct 2:

Ghi s6 nguti chit do cháy, n trong k5' báo cáo.

Ct 3:

Ghi s6 nguti bj thucing do cháy, n6 trong k5' báo cáo.

Ct 4:

Ghi giá trj thiet hal v& tài san do cháy, n6 trong k5' báo cáo.

Ct 5:

Ghi s6 vi cháy, nS cØng dn tü du närn dn tháng báo cáo.

Ct 6: Ohi s6 ngix&i chk do cháy, n cQng dón tü d&u näm dn tháng báo cáo.
Ct 7:

Ohi só nguti bj thuang do cháy, n6 cQng d6n tfr du närn dn tháng báo

cáo.
CQt 8: Ohi giá trj thi4t hai v tài san do cháy, n' cQng dèn ttr dku nArn dn tháng
báo cáo.
3. Phm vi, thb'i kj' thu thp s6 Iiu
vii cháy, n6; só nguti bj ch&, bj thuang, giá trj thiet hai ye tài san do cháy
n6 ducic thu thp trén dja bàn huynIthinh ph6/thj xâ.
- Thai k5' thu thp S6 lieu:
+ K5' báo cáo tháng: Báo cáo s6 li4u phát sinh tfr ngày 15 tháng truâe dn ngày
14 tháng bao cáo.
+ Báo cáo närn: Báo cáo s6 lieu phát sinh cà nàrn báo cáo.
4. Ngun s6 lieu
só liGu ghi chép, t6ng hgp cUa PhOng Cánh sat phOng cháy và chita cháy phi
trách cac huyn/thành phó/thj xà twang frng.
BIEU SO: 27/H-XHMT
SOvJAN,sOBcANnAIdnOITO
1. Khái nim, ni dung
- Taiphqm là hành vi nguy hirn cho xA hQi duqc quy djnh trong BØ Luat HInh sr,
do nguti có nàng lije trách nhiem hmnh s thrc hien mOt each eô 9 hoc vO 9, xârn
phrn dQc lap, chü quyn, thóng nh&t toàn vçn Mnh thó cUa T6 qu6c, xâm pharn ch dØ
Nhà niro'c xâ hôi chü nghia, ch dQ kinh té và sâ hut xã hQi chü nghia, xârn pharn tInh
mang, sue khoé, danh dç, nhân phArn, tp do, tài san, các quyn và igi ich hçxp pháp
khae cña cong dan, xâm phm nhung linh we khác cUa trt tr pháp lust xã hØi thU
nghia.
- Vy ph gin

tai

là v11 viGe ma mØt ngithi hoac mOt nhórn nguti có näng li,rc, trách
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nhiem hinh sr thvc hien môt each có hoe vô vi phm cáe loai tQi danh dä dare
quy dinh trong Bô Lugt Hinh sr. só vg an da khoi tó là s vii eó du hiu tQi phm da
dirge ccx quan cô thm quy&n quyt djnh kh&i t6 vii an và dirge Vin Kim sat nhân
dan phé duyt giao eho ccx quan diu tra tin hành diu tra.
Ccx quan có quyn ra quyê't djnh khói M' vt an:
+ Ccx quan diu tra trong Cong an nhân dan;
+ Ca quan di&u tra trong Quan dOi nhân dan;
+ Thu trn&ng dan vj bQ dQi biên phông, ccx quan hài quan, ki&m lam, lrc hrprig
cánh sat bin và thu tnrâng cac ccx quan khác cUa Cong an nhan dan, quân dOi nhan
dan dirge giao nhiGrn vii tin hành mOt s6 boat dông dMu tra;
+ Ca quan diu tra trong ViGn Kim sat nhân dan;
+ Vi4n kim sat nhan dan trong trir&ng hgp hüy bO quy& djnh khOng khOi t6 vi
an cüa ccx quan diEu tra, Thu trir&ng dan vj BQ dQi Biên phông, ccx quan hãi quan, kMm
lam, lire luting cành sat bin va Thu trutng cáe ccx quan kháe cüa Cong an nhân dan,
Quan dQi nhân nhan dirge giao nhiêm yin tin hành mOt só hoat dQng dMu ira.
+ HOi d6ng xét xu trong tnr&ng hgp khi xét xü vin.i an ma phát hien ra tOi pham
hoe nguti pham tQi mOi cAn phài dMu tra. só bj can d khâi tó là s6 nguti da thge
hiên hàtTh vi pham tôi bj cáe ccx quan diu tra ra quy&t djnh khoi t6 bj can và dirge
Vin Kim sat nhan dan phe ehun.
- Bj can là nguäi có nàng linrc trách nhiem hinh sinr thinrc hin mOt each e6 ' hoe
vo ' vi phm cáe tQi danh dâ dirge quy djnh trong BO Lust Hinh si,r.
2. Phu'o'ng pháp tInh và each ghi bi&i
Cot A: Phhn t6 theo nhóm tØi ph?m; nhóm tu& và theo xãlphuOnglthi trk
COt 1: Ghi s6 vu dâ khâi tó cUa nãm báo cáo.
Cot 2: Ghi s M can dA khäi th närn báo cáo.
Ct 3: Ghi s6 bj can là nO' da khoi tó nãin báo cáo.
3. Phm vi, thôi k5' thu thp s lieu
- S6 vu dA khâi t6, so bj can d khâi tO dirge eác ccx quan dffiu tra ra quyt djnh
khói tO bj can và dirge Viên Ki&m sat nhân dan phé chuAn trén dja bàn huyn/thanh
phO/thi xi
- ThM k5' thu thp sO lieu trong mØt nAm.
4. Ngu6n sO 1iu
ViGn Ki&n sat Nhân dan cAp huynJthành phO/thi xA.
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BIEU SO: 28/H-XHMT
sO vu AN, sO BI CAN nA TRUY TO
1. Khái nim, ni dung
- vy cia bj truy td là s v11 an ma Vin Kim sat Nhân dan ra quy& djnh truy tó
tnxoc Toà an nhân dan b&ng bàn cáo trng sau khi da nh8n dugc h6 sa vi an và bàn kãt
lu3n diu tra.
2. Phu'o'ng pháp tmnh và cách ghi biu
Ct A: Phân t theo nhOm tOi phm; nhorn tuói và theo xWphutng/thj trn.
Cot 1: Uhi s vu da truy tó cña näm bao cáo.
Cot 2: Ohi só bj can dà truy t6 närn báo cáo.
Ct 3: Ohi s6 bj can là nit da truy th nArn báo cáo.
3. Phm vi, th&i k' thu tl4p s6 Iiu
- s6 vçi, s bj can cIA truy t6 thrcxc Vin Kim sat nhân dan ra quyt djnh truy t6
truâc Toà an nhân dan bang bàn cáo trng sau khi cIA nhgn dugc h sa vi an và bàn két
luan diu tra.
- Th&i k5' thu thp s6 1iu trong rnQt näm.
4. Ngun s 1iu
Vi4n Kim sat Nhân dan cAp huyn/thành ph6/thj xA.

BIEU sO: 29/H-XHIMT
sO VV, sO NGU'OI PH4M TQI nA KET AN
1. Khái nim, ni dung

só ngizâi, sé' vii pham tQi cIA kát an bao gm s v'i va s6 nguo'i pharn tQi cIA duvc
tuyën an là có tQi ma bàn an hoac quyt djnh cIA có hiGu lrc pháp 1ut.
2. Phu'otg pháp tinh vii cách ghi biêu
Ct A: Phân tó theo nhóm tQi phm; nhóm tu6i, ngh nghip và theo
xWphutng/thj trAn.
Cot 1: Uhi s vg cIA k& an cüa näm bao cáo.
Ct 2: Ohi s6 nguäi pham tQi cIA k& an nAm bao cáo.
COt 3: Uhi s6 nguti pham tOi là nit cIA kt an nArn báo cáo.
3. ?hm vi, thOi k5' thu thp so 1iu

- só vii, so nguti pharn tQi cIA kát an truy tO dirçic dugc Toà an nhân dan tuyên an
là có tQi ma bàn an hoc quy& djnh cIA có hiu lvc pháp luet
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- Thôi k5' thu thp s6 liGu trong mOt näm.
4. Ngun s Iiu
Toà an nhân dan cp huynIthanh ph6/thi xä.
BTEU sO 3011{-XHMT: sO VU THIEN TAT VA M15'C DQ THIET H41 Vt
NGU'OI GAY NA THEO LOAI THIEN TAT
Thu thp s6 liGu vA si vi thiên tai va thiet hai vA nguti do thiên tai gay ra.
1. Khái nim, ni dung, phu'o'ng phap tInh
a) Thiên tai: là hiên bxang tir nhien Mt thutng cO th gay thiet

hai ye nguti, tài
san, môi tnr&ng, diAu kin s6ng va các hoat dQng kinh té - xã hØi, bao g6rn: bao, áp
thp nhiêt doi, Mc, set, mua lan, lü, 111 quét, ngp lut, sat lô dAt do mua lü hoac dông
chày, sig Jun dAt do mua lU hoac dông chãy, rnrâc dâng, xâm nh@p man, nng nóng,
han han, ret hai, mua da, sixang mu6i, dQng dAt, song thAn Va các loai thiên tai khac
(Theo DiAu 3 Lust Phông ch6ng thiên tai).
s6 vi1 thiên tai: là thng só vq thiên tai xay ra trong k' báo cáo cO ânh hutng dn
cac khu nrc dja 132 khác nhau cüa dAt ni.roc.
b) Müc áØ thiet hai g6m: thiet hai vA nguti và tài san cüa các viii thiên tai. vA
nguti g6m sá nguti cht, s nguti bj mAt tich, só nguti bj thuung; thia hai vA tai san
ducxc utc tinh toàn bô giá trj thiet hai b&ig tiAn mat do vq thiên tai gay ra.
c) Thiet hal do thiên tai gay ra: là si phá hüy hoac lam hu hông & các müc dQ
khác nhau vA ngu&i, vat chAt, dng th&i gay ánh hutng xAu dn môi trutng sinh thai.
Thiet hai xày ra trong hoac ngay sau khi thiên tai xay ra. Thiet hai vA ngithi bao g6rn
s6 nguti ch&, só nguti hi mAt tIch, só ngi±i bj thuong.
(1) Nguôi ch&t: là nhung nguti bj chEt do thiên tai triyc tip gay ra và dâ tim thAy
xác. Không tmnh nhffig nguti ch&t do các nguyen nhân khác trong thai gian thiên tai
xây ra trén dja phircxng.
(2) Nguti mAt tIch: là nhftng nguti không tim thAy sau khi thiên tai xây ra, có thA
da bj ch& do thiên tai trrc tip gay ra nhirng chin tim thAy xac hoac chin cO tin tnt
sau khi thién tai xay ra. Ngiräi mAt tIch sau 1 nAm thiên tai xay ra di.rgc coi là chgt.
(3) Ngi.räi bi thuxing: là nhftng ngtrâi t6n thucvng VA the xác do ành huong trirc
tiáp cüa thiên tai, lam ành hu&ng den cuOc 56ng binh thuäng.
Nh&ng trutng hçxp bi s6c hoc ãnh hu&ng d6n tam tn do bi6n có ành hutng d8n
gia dinh và ban than không dugc tInh là s6 ngixäi bj thi.rcyng.
2. Cách ghi biAu
Các tinh, thành phó bj ành huOng do thién tai theo các dot
loai thiên tai và theo tháng, nAm.
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xay

ra thiên tai, theo

Dông 1: S6 vi thiên tai gm t&t cã s vi thiên tai theo loi thiên tai có ành huô'ng
d&n huynIthành ph6/thj xà dA xáy ra trong näm.
Dông 2: Ghi thng s6 nguti cht do thiên tai.
Dông 3: Ohi riêng s6 nguti chEt là nit. Nit là nhttng nguô'i có giài tmnh là nit
không k& tu6i tác.
Dông 4: Uhi riêng s6 nguti chét là tré em. Tré em bao g6m nhUng nguti duti 16
tu& (theo Lu8t Bâo v, cham soc, giáo dye tré em).
Dàng 5: Ohi t6ng só nguäi m.t tich do thiên tai.
Dong 6: Ghi riêng s6 nguäi mEt tich là nit.
Dông 7: Ghi riêng s6 nguti mEt tIch là tré em.
Dông 8: Ghi t6ng s6 nguâi bj thuang do thiên tai.
Dong 9: CM riêng s6 ngubi bj thucing là nit.
Dông 10: Ghi riêng só nguti bj thuang là tré em.
3. Phm vi

va

th&i k5' thu thp s lieu

Theo huyn/thành phó/thj xä xày ra thiên tai.
4. Ngun s Iiu
Phong NN và PTNTIPhong Kinh M huyn/thành ph6/thj xA thu thp, t6ng hgp
thông tin và Mo cáo.
BIEU sO 311H-XJIMT: THIT H31 YE TAT SAN DO THIEN TAT GAY
RA THEO LOAI THIEN TAI
Thu thp s6 li4u v vat chEt do thiên tai gay ra.
1. Khái nim, ni dung, phwo'ng pháp tinh
a) Thiên tai: là hin tu'gng t? nhiên bAt thträng có th gay thia hai v nguti, tài
san, môi truô'ng, diu lcin s6ng và cac hoat dQng kinh th - xâ hQi, bao gm: bao, áp
thAp nhit dâi, 16c, set, mua lan, 10, 10 quét, ng3p lyt, sat là dAt do mua 10 hoac dang
eháy, syt lün dAt do mua 10 hoc dong chày, nuàc dâng, xâm nhp man, n&ng nóng,
han Mn, ret hai, mi.xa dá, sinng mu61, dQng dAt, song thAn và the loai thiên tai khác
(Theo Di&u 3 Lust Phong chóng thiên tai).
b) ThiGt hai do thiên tai gay ra: là si,r phá hUy hoc lam hir hông a các müc dQ
khac nhau v& nguti, vat chAt, dng thai gay ành huàng xAu d&n môi tru&ng sinh thai.
Thia hai xày ra trong hoac ngay sau khi thiên tai thy ra.
e) Thi4t hai v vat chAt do thiên tai trc tip gay ra: là sij phá hüy toàn bO hoe
mOt phAn (sap d6, eu6n trôi, ngp rnrâc, xOi là, bM lAp, hir hal,...) a cae mc dQ kháe
nhau v 4t chAt, d6ng thai gay ãith hutng xAu dn môi thrOng sinh thai. Vat chAt bj
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phá hüy gèm nhà cüa (nha

bGnh vien, trutng hçc, v.v...) va các trang thi&t N ben
trong; tài nguyen thiên nhiên và kt ctu ha tang (dAt dai, h th6ng d báo ye, h thông
thUy loi, dutng giao thông, cu c6ng, h th6ng cAp mite, he thng dien, v.v...).
a,

Thiét hai v& vat chAt dugc do b&ng ti&n dng Viêt Nam tai mfrc giá thai di&rn xày
ra thiên tai.
d) MØt s6 chi tiêu thiCt hai v vat chAt do thiên Mi gay ra:
(1) Nba càa (nha

phàng hoc, benh vien, tram xá,...) bj sp d& bj cu6n trôi: là
nhitng ngôi nhà bj sp d hoàn toàn hoac bj cun trôi do ành hutng cüa thiên tai
không th süa chfta hoac khñc phc iai dirge.
a,

(2) Nhà càa (nhà ô•, phông hoc, beth vien, tram xá,...) bj his hai mØt phn nhis the
mái, là tuàng... do ânh hiràng trvc tip cUa thién tai nhu'ng có th8 sth chfta, khôi phvc
hoac cài tao lai, dam bào an toân dã
a.

(3) Nhã cüa (nbA

phong hoc, benh viGn, tram xá,...) bj ngp nu&c g6m bj ngp
san, nAn, müc dQ ngp ttr 0,2 m trô' len d& vài diGn tIch sinh hoat thutng xuyên.

xoi

a,

(4) Diên tich Ma, hoa mAu N thiêt hai: là diên tIch Ma, hoa mAu N ngp, bi lAp,
là, ngp Ung do thiên tai gay ra.

(5) Then tich Ma, hoa mAu N mAt trng: là dien tich Ma, hoa mku không phát
trin bmnh thutng do thién tai gay ra, lAm giAm näng suAt cay trng tfr 85% trà len so
dien tIch cay tr6ng sAn xuAt cüng diAu kien bInh thuäng.

voi

(6) Dé các loai (de N&n, dé song, dé b6i, bo' bao, kê,...) bi phá hüy: là cac doan dê
bj v&, bj sat là, cu6n trOi do thiên tai trrc tip gay ra.
2. Cách ghi biu
Các tinh, thAnh ph6 bj Anh hutng do thiên tai theo cac dqt xAy ra thiên tai, theo
loai thiên tai vA theo tháng, näm.
Cot 1: 'Cs' bAo cáo.
Cot 2: CQng d6n t& du nãm.
DOng 1.1: Ghi s6 nhA bj sap, bj cun trOi
Dàng 1.2: Ghi s6 nbA bj ngp
DOng 1.3: Ghi s6 nhA N sat là, his hai, t6c mAi
Dông 2.1: Ohi só trix&ng, di&n trtràng bj sgp dã, cu6n trôi
Dông 2.2: Ghi s6 trn&ng, dMm trträng bj ngp, his hai
DOng 2.3: Ghi s6 phông h9c bj sap dó, cu6n trôi
Dong 2.4: Ghi só phông hpc bj ngp, his hai
Dông 3.1: Ghi s6 phàng khAm, phàng diAu trj, tram xA, tram diAu dirông bj sp
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a6, eu6n trôi
DOng 3.2: Uhi s6 phong khám, phong diu trj, trrn xá, tram diu throng bj ngp,
hu hai mQt phAn
DOng4.1: Uhi din tIch Ma bj ngp, Mi hông
DOng 4.2: Uhi di4n tIch Ma bj m.t trng
Dông 4,3: Uhi din tIch hoa màu bj ngp, his hông
Dông 4.4: Uhi diGn tIch hoa màu bj mAt trâng.
Dông 4.5: Ghi s6 trâu, bo ch&t
Dông 4.6: Uhi so ign ch&t
DOng 4.7: Uhi sO gia elm eht
Dông 5.1: Uhi din tich nuoi trOng thüy san bj thia hai
Dông 5.2: Uhf sO tàu, thuyEn bj chIm, mAt tIch
Dông 5.3: Uhi sO tàu, thuy&n bj his hal
Dông 5.4: Uhi sO luqng thUy san bj thi@ hai
Dông 6.1: Uhf din tich vis&n isom bj thi4t hal
Dông 6.2: Uhi din tich r&ng bj thit hai
Dông 7.1: Uhi sO cong trinh thUy igi bj his hông
DOng 7.2: Uhi chiu dài dé bj v&, bj cuOn trôi
Dông 7.3: Ghi chiu dài dê bj sat
Dông 7.4: Ghi chiu dài ké hi v&, bj cuOn trOi, bj sat
Dông 7.5: Ghi chi&u dài kênh misong sat là, his hal
Dông7.6: Uhf sO cOng bj his hai
DOng 7.7: Uhf sO tram, may born bj ngp
Dông 7.8: Uhf khOi 1ung dAt sat, trôi, bOi lAp
Dông 8.1: Uhf chiu dãi &thng bj his hai
DOng 8.2: Uhi din tIch mat thräng hông
Dông 8.3: Uhi khOi luvng dAt, dá bj sat trOi, bM lAp
DOng 8.4: Ghi sO clu, cOng sp trOf
DOng 8.5: Uhi sO c1u, cOng his hai
Dông9.1: Uhf sO cØt diGn trung, cao th dO, gAy
DOng 9.2: Uhf sO cQt din ha the dO, gAy
37

b
a

DOng 9.3: Ghi chiu dài day dien bj düi
Dông 9.4: Ohi S6 tr?rn bin áp, bin thE hông
Dông 9.5: Ohi só

may

biEn

ap

hông

Dông 10.1: Uhi só cQt thông tin d6
Dông 10.2: Ghi chiu dài day thông tin düt
Dông 11: Ghi t6ng giá trj thit hi uó'c'tinli.
3. Phm vi và thbi k' thu thp s6 Iiu
Theo huyn/thanh ph6/thi xâ xây ra thiên tai.
4. Ngun s Iiu
Phông NN
PTNT/PhOng Kinh tE huynIthành ph6/thi xã thu thGp, t6ng hcxp
thông tin vâ báo cáo.
va
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