
25 
 

 

 

 

 

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: ....................................................................................... 

  Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................ 

 Xã/phường/thị trấn: .......................................................................................... 

 Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………………. 

Loại hình đơn vị: (DNNN=1, DN ngoài NN=2; DN FDI=3; HTX =4; ĐVSN=5) 

Mã số thuế (Nếu có): 

Địa chỉ: ........................................................................................................................................... 

 Số điện thoại: ..................................................................  

Tờ phiếu số ….. trong tổng số ….. tờ  

 

 

 

 

 

 

Điều tra viên 

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

Số điện thoại:…………………... 

 

Ngày..... tháng ...... năm 20…..                                                                                         

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu ) 

Phiếu số 3/NSSL-LN-DN  

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÂY LÂU NĂM 

CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

Năm 20 …. 

 

 Đơn vị số: 
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I. Kết quả sản xuất cây lâu năm trong 12 tháng qua 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Tên cây  

……. ……. ……. ……. 

A B C 1 2 3 4 

1 Mã số cây (do cơ quan Thống kê ghi theo danh mục sản phẩm) X 
    

2 
Tên giống cây trồng X 

    

Mã giống cây trồng (cơ quan Thống kê ghi) X 
    

3 

Diện tích trồng tập 

trung doanh nghiệp 

quản lý, sử dụng. 

Tổng số 

Diện tích trồng tập trung Ha 
    

Diện tích trồng mới Ha 
    

Diện tích cho sản phẩm Ha 
    

Doanh 

nghiệp trực 

tiếp sản 

xuất 

Diện tích trồng tập trung Ha 
    

Diện tích trồng mới Ha 
    

Số lượng cây trồng trên diện tích trồng tập trung Cây 
    

Diện tích cho sản phẩm Ha 
    

Năm bắt đầu trồng vườn cây (áp dụng với cây 

điều, cao su, hồ tiêu, cà phê) 
Năm 

    

Diện tích được cơ giới hóa (làm đất, thu hoạch…) Ha 
    

Diện tích có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, điều 

tiết sinh trưởng 
Ha 

    

Diện tích có sử dụng phân hóa học Ha 
    

Diện tích liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Ha 
    

Diện tích 

cho nhận 

khoán 

Diện tích trồng tập trung Ha 
    

Diện tích cho sản phẩm Ha 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Tên cây  

……. ……. ……. ……. 

A B C 1 2 3 4 

4 

Diện tích doanh 

nghiệp cho cá nhân 

thuê, mượn, 

bị xâm canh 

Tổng số Ha  
   

Trong đó: Diện tích cho sản phẩm Ha  
   

5 

Sản lượng doanh 

nghiệp trực tiếp sản 

xuất 

Tổng số Tấn     

Trong đó:  

Thu trên diện tích tập trung cho sản phẩm Tấn     

Thu bói trên diện tích trồng tập trung chưa qua 

thời kì kiến thiết cơ bản 
Tấn  

   

Thu trên cây phân tán cho sản phẩm Tấn     

6 Sản lượng bán ra Tấn     

7 Doanh thu từ sản lượng bán ra Tr.đ   
  

8 

Sản phẩm phụ cây 

lâu năm 

(củi, gỗ thanh lý…) 

Diện tích thanh lý (nếu có) Ha     

Gỗ 

Sản lượng thu hoạch M3     

Sản lượng bán ra M3 
    

Doanh thu từ sản lượng bán ra Tr.đ 
    

Củi 

Sản lượng thu hoạch Tấn 
    

Sản lượng bán ra Tấn 
    

Doanh thu từ sản lượng bán ra Tr.đ 
    

Sản phẩm 

phụ khác 

(lá, tàu dừa 

…) 

Sản lượng thu hoạch Tấn 
    

Sản lượng bán ra Tấn 
    

Doanh thu từ sản lượng bán ra Tr.đ     

Tổng doanh thu từ sản phẩm phụ bán ra (bao gồm cả tiền bán 

gỗ) 
Tr.đ 
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  II. Kết quả sản xuất giống cây lâu năm trong 12 tháng qua: 

STT Tên cây giống Mã số 

Tổng diện tích 

ươm giống 

(ha) 

Số cây giống 

bán ra 

(nghìn cây) 

Doanh thu 

bán ra 

(nghìn đồng) 

A B C 1 2 3 

1 ...         

2 …         

3 …         

… …         

… …         
 


