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Phụ lục 01:   

QUY MÔ MẪU, PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU 

 

1. Quy mô mẫu 

Tổng cục Thống kê căn cứ vào diện tích cho sản phẩm và sự đa dạng về 

loại cây để tính toán, quy định cụ thể số lượng cây trọng điểm, số lượng mẫu 

điều tra cho từng tỉnh. 

Số lượng, loại cây trọng điểm của mỗi tỉnh được quy định trong bảng 01. 

Số lượng mẫu được quy định trong bảng 02. 

- Đối với cây trồng trọng điểm:  

Mỗi tỉnh có một số loại cây trồng trọng điểm bắt buộc do Tổng cục Thống 

kê chọn để điều tra mẫu. Trường hợp những cây trọng điểm đã được Tổng cục 

Thống kê chọn không còn phù hợp với thực tiễn sản xuất của địa phương, Cục 

Thống kê có thể thay đổi sau khi thống nhất bằng văn bản với Tổng cục Thống 

kê (Vụ Thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản). 

Cục Thống kê chủ động chọn tiếp một số loại cây trồng trọng điểm sao 

cho đảm bảo số lượng cây trọng điểm quy định trong bảng 01. Hàng năm, trong 

số những cây trọng điểm Cục Thống kê được chủ động chọn, Cục Thống kê có 

thể thay đổi loại cây trồng trọng điểm sao cho phù hợp với thực tiễn sản xuất 

của địa phương. 

Ngoài số lượng cây trọng điểm quy định, các tỉnh có thể chọn thêm cây 

trọng điểm để điều tra nhưng vẫn đảm bảo mỗi loại cây trọng điểm điều tra tối 

thiểu 100 hộ mẫu. 

Cục Thống kê phân bổ số lượng mẫu cho từng loại cây trọng điểm theo tỷ 

trọng diện tích cho sản phẩm của từng loại cây trọng điểm trong tổng diện tích 

cho sản phẩm những cây trọng điểm của tỉnh sao cho đảm bảo tối thiểu 100 hộ 

mẫu, tối đa 250 hộ mẫu. 

- Đối với nhóm cây trồng khác ngoài cây trọng điểm: 

Mỗi tỉnh điều tra mẫu từ 150 đến 350 hộ theo số mẫu phân bổ của Tổng 

cục Thống kê. 

Không dùng số lượng mẫu trung ương đã quy định cho cây trọng điểm để 

điều tra cây trồng khác ngoài cây trọng điểm và ngược lại. 

2. Phương pháp chọn mẫu 

2.1. Chọn mẫu cho cây trọng điểm 

Sử dụng kết quả Phương án điều tra diện tích cây trồng nông nghiệp 

(phần cây lâu năm) cùng năm điều tra để thực hiện chọn mẫu. 

Một số cây lâu năm kết thúc vụ thu hoạch trước thời điểm điều tra 01/12 

thì Cục Thống kê có thể quyết định điều tra năng suất ngay sau khi kết thúc vụ 

thu hoạch (cây điều, cây hồ tiêu, cây vải…). Dùng kết quả phương án điều tra 
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diện tích của năm trước để thực hiện chọn mẫu điều tra năng suất, sản lượng cây 

lâu năm trọng điểm đã kết thúc thu hoạch trong năm điều tra. 

Căn cứ diện tích cho sản phẩm của từng cây trọng điểm, Cục Thống kê 

tiến hành chọn mẫu cho từng loại cây theo các bước sau: 

Bước 1: Xác định số lượng thôn mẫu. 

Lập danh sách toàn bộ các thôn (thôn/ấp/bản) có diện tích cho sản phẩm 

theo từng loại cây trọng điểm. Đối với các cây chuối, dừa, điều, cao su, hồ tiêu, 

cà phê, chè lập danh sách những thôn có từ 3 đến 7 ha trở lên (cấp tỉnh tùy chọn 

cận dưới). Đối với các cây trọng điểm khác lập danh sách những thôn có từ 1 

đến 5 ha trở lên (cấp tỉnh tùy chọn cận dưới). 

Sắp xếp các thôn có diện tích cho sản phẩm cây trọng điểm j (j = 1, n̅̅ ̅̅̅) từ 

cao xuống thấp, cộng dồn diện tích, đánh thứ tự từ 1 đến hết và chia các thôn 

theo danh sách trên thành hai nhóm riêng biệt (02 dàn thôn mẫu). 

- Nhóm thôn A: Bao gồm các thôn có diện tích cho sản phẩm cây lâu năm 

trọng điểm j cộng dồn bằng hoặc thấp hơn gần nhất 70% tổng diện tích cho sản 

phẩm cây trọng điểm j của tỉnh.  

Số thôn mẫu chọn từ nhóm thôn A là Tj, Tj bằng từ 6% đến 10% số hộ 

mẫu được phân bổ cho cây trọng điểm j và đã được làm tròn số.  

- Nhóm thôn B: Gồm các thôn còn lại. 

Số thôn mẫu chọn từ nhóm thôn B là tj. tj bằng từ 3% đến 5% số hộ mẫu 

được phân bổ cho cây trọng điểm j và đã được làm tròn số. 

(xem chi tiết bảng dưới đây) 

 

STT 
Tên 

thôn 

Diện tích cho 

sản  phẩm cây 

trọng điểm j 

của thôn (ha) 

Diện tích cho sản phẩm cây 

trọng điểm j cộng dồn của 

thôn (ha) 

Tỷ lệ phần trăm 

diện tích cộng 

dồn so với tổng 

diện tích (%) 

A B 1 2 3 

1 X1 D1 D1  

2 X2 D2 D1+D2  

3 X3 D3 D1+D2+D3  

… … … …  

i X(i) D(i) D1+D2+D3+D4+ D(i) 69,0 

i+1 X(i+1) D(i+1) D1+D2+D3+D4+D(i+1) 72,5 

... … … …  

n Xn Dn D1+D2+D3+D4+D5+...+Dn  

Ví dụ 1: Diện tích cho sản phẩm cộng dồn cây lâu năm trọng điểm j các 

thôn từ X1 đến X(i) chiếm 69% (≈ 70%) diện tích cho sản phẩm cây trọng điểm 

j của tỉnh, diện tích cộng dồn các thôn từ X1 đến X(i+1) chiếm 72,5% diện tích 

cho sản phẩm cây trọng điểm j. Nhóm thôn A là các thôn từ X1 đến X(i) được 

chọn Tj thôn mẫu, nhóm thôn B từ X(i+1) đến Xn được chọn tj thôn mẫu. 
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Ví dụ 2: Số lượng mẫu phân bổ để điều tra cây lâu năm trọng điểm j là 

125 mẫu. Nhóm thôn A chọn số thôn mẫu = 7% số hộ mẫu được phân bổ, nhóm 

thôn B chọn số thôn mẫu = 4% số hộ mẫu được phân bổ. Tính được số lượng 
thôn mẫu trong mỗi nhóm thôn là: 

+ Nhóm thôn A: Tj = 7%*125 = 8,75 ≈ 9 thôn 

+ Nhóm thôn B: tj = 4%*125 = 5 thôn 

Bước 2: Chọn thôn mẫu 

Chọn thôn mẫu cho từng loại cây trọng điểm. 

* Chọn thôn mẫu trong nhóm thôn A: 

Tính khoảng cách chọn thôn mẫu (k): 

     kj =
∑ sj

Tj
    j = 1, n̅̅ ̅̅̅    (1) 

Trong đó:  

+ kj: Khoảng cách chọn thôn mẫu cây trọng điểm j nhóm A; 

+ ∑ sj: Tổng diện tích cho sản phẩm cây trọng điểm j của các thôn có diện 

tích cộng dồn bằng hoặc thấp hơn gần nhất 70% diện tích cho sản phẩm cây 

trọng điểm j của tỉnh, tính bằng ha; 

+ Tj: Số thôn mẫu nhóm thôn A cây trọng điểm j của tỉnh. 

Ví dụ 3: Với dữ liệu ở ví dụ 2 và diện tích cộng dồn cây lâu năm trọng 

điểm j nhóm thôn A từ X1 đến X(i) là 1450 ha, nhóm thôn B từ X(i+1) đến Xn 

là 621 ha.  

+ Hệ số k của nhóm thôn A là k = 1450:9 = 161,1  

+ Hệ số k của nhóm thôn B là k = 621:5 = 124,2 

Sử dụng chương trình Excel trên máy tính để chọn ra số ngẫu nhiên i nằm 

trong khoảng từ 1 đến k (i<k) bằng câu lệnh RANDBETWEEN(1, k). Chọn thôn 

đầu tiên trong danh sách thôn nhóm A (X1 đến Xi) có diện tích cộng dồn bằng 

hoặc lớn hơn gần nhất với giá trị i. Các thôn mẫu được chọn tiếp theo là thôn có 

diện tích cộng dồn bằng hoặc lớn hơn gần nhất với các giá trị i+k, i+2k, i+3k… 

cho đến khi đủ số đơn vị thôn mẫu. 

Lần lượt chọn thôn mẫu cho từng cây trọng điểm của tỉnh đến hết. 

Trường hợp tổng số thôn thuộc nhóm thôn A ≤ Tj thì chọn toàn bộ số thôn 

trong nhóm. 

* Chọn thôn mẫu trong nhóm thôn B: 

Áp dụng tương tự như chọn thôn mẫu trong nhóm thôn A. Khi chọn thôn 

mẫu trong nhóm thôn B thì thay Tj bằng tj, thay nhóm thôn A (X1 đến Xi) bằng 
nhóm thôn B (Xi+1 đến Xn). 

Tổng số thôn trong nhóm thôn B ≤ tj thì chọn toàn bộ số thôn trong nhóm. 

Bước 3: Chọn hộ mẫu 

Nhóm thôn A chọn 80% số hộ mẫu được phân bổ cho cây trọng điểm j, 

nhóm thôn B chọn 20% hộ mẫu được phân bổ. Chọn hộ mẫu bằng phương pháp 

chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống: 
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Quy ước chung: Mỗi hộ mẫu chỉ được chọn một lần ở dàn mẫu của một 

loại cây trọng điểm hoặc dàn mẫu cây lâu năm khác. 

* Chọn hộ mẫu trong nhóm thôn A 

Chi cục Thống kê huyện phối hợp với Thống kê xã và trưởng thôn mẫu 

lập danh sách các hộ có diện tích cho sản phẩm cây trọng điểm j (j = 1, n̅̅ ̅̅̅) của 

các thôn mẫu thuộc nhóm A theo Bảng kê số 01/BK-H, gửi danh sách này về 
Cục Thống kê để chọn hộ mẫu. 

Danh sách các hộ trong Bảng kê số 01/BK-H được lập theo thứ tự địa lý 

tự nhiên (từ đầu thôn đến cuối thôn hoặc theo hướng Bắc – Nam, Đông – Tây) 

và đánh thứ tự từ 1 đến hết. 

Cục Thống kê tổng hợp danh sách hộ có diện tích cho sản phẩm cây trọng 

điểm j của các thôn mẫu chung toàn tỉnh, sắp xếp theo thứ tự hộ có diện tích cho 
sản phẩm từ cao xuống thấp. 

Tính khoảng cách để chọn hộ mẫu (h) như sau: 

hj =
∑ fj

mj
                (j = 1, n̅̅ ̅̅̅)  (2) 

Trong đó: 

+ hj: Khoảng cách chọn hộ mẫu cây trọng điểm j nhóm thôn A, hj có thể 

là số thập phân và được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy; 

+ ∑ fj: Tổng số hộ trong danh sách hộ có trồng cây trọng điểm j của các 

thôn mẫu nhóm A; 

+ mj: Số hộ mẫu cây trọng điểm j thuộc nhóm thôn A của tỉnh. 

Sử dụng chương trình Excel trên máy tính để chọn ra số ngẫu nhiên i nằm 

trong khoảng từ 1 đến h (i<h) bằng câu lệnh RANDBETWEEN (1, h). 

Hộ đầu tiên được chọn là hộ có số thứ tự i trong danh sách hộ trồng cây 

trọng điểm j của các thôn mẫu toàn tỉnh. 

Chọn các hộ tiếp theo:  

Xác định các giá trị để chọn hộ tiếp theo: i+ h; i+2h;…; i+(n-1)h, trong đó 

n là số lượng hộ mẫu của tỉnh; 

Thứ tự của các hộ được chọn là các giá trị vừa được tính toán sau khi đã 

làm tròn.  

Ví dụ 4: Tỉnh X có diện tích thu hoạch cây trọng điểm j nhóm thôn A là 

600 ha, số hộ mẫu theo quy định là 125 hộ (80% hộ nhóm A = 100 hộ, 20% hộ 

nhóm B = 25 hộ), tổng số hộ có diện tích cho sản phẩm cây trọng điểm j nhóm 

thôn A được lập từ các thôn mẫu của tỉnh là 261 hộ, các hộ mẫu nhóm thôn A sẽ 

được chọn như sau: 

Xác định khoảng cách chọn hộ trong nhóm thôn A:  

hj  =  
261

100
  =  2,61 ≈ 2,6 

Giả sử hộ đầu tiên được chọn là hộ số 2 trong danh sách hộ; 

Các giá trị để chọn hộ tiếp theo là:  
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Hộ thứ 2: 2+2,6 = 4,6 ≈ 5; 

Hộ thứ 3: 2+5,2 = 7,2 ≈ 7; 

Hộ thứ 4: 2+7,8 = 9,8 ≈ 10; 

… 

Các hộ được chọn tiếp theo là các hộ có số thứ tự 5; 7; 10,… trong danh 

sách hộ.  

Tổng số hộ trồng cây trọng điểm j trong các thôn mẫu nhỏ hơn quy mô 

mẫu quy định (80% số hộ mẫu cây trọng điểm j) thì tiến hành điều tra toàn bộ số 

hộ của các thôn mẫu hoặc có thể tăng thêm số thôn mẫu để đảm bảo đủ số lượng 

hộ mẫu. 

* Chọn hộ mẫu trong nhóm thôn B 

Áp dụng tương tự như chọn hộ mẫu các thôn nhóm A 

Tổng số hộ trồng cây trọng điểm j trong các thôn mẫu nhỏ hơn quy mô 

mẫu quy định (20% tổng số hộ mẫu cây trọng điểm j) thì tiến hành điều tra toàn 

bộ số hộ của các thôn mẫu hoặc có thể tăng thêm số thôn mẫu để đảm bảo đủ số 

lượng hộ mẫu. 

2.2. Chọn mẫu nhóm cây lâu năm khác ngoài cây trọng điểm: 

Bước 1: Lập danh sách thôn trồng cây lâu năm 

Cục Thống kê căn cứ vào diện tích cho sản phẩm cây lâu năm, tiến hành 

lập danh sách thôn có diện tích cây lâu năm cho sản phẩm từ 1 ha trở lên, sắp 

xếp theo thứ tự danh mục hành chính của các huyện, xã.  

Bước 2: Chọn thôn mẫu  

Mỗi tỉnh chọn số thôn mẫu bằng 6% đến 10% số hộ mẫu được trung ương 

phân bổ, chọn thôn mẫu tương tự như cây trọng điểm nhưng không cần chia 2 

nhóm thôn A, B. 

 Kiểm tra tính đại diện: Các thôn được chọn phải đảm bảo trồng đa dạng 

các loại cây lâu năm. Nếu thôn được chọn không đảm bảo tính đại diện cho tỉnh 

thì tiến hành chọn lại bằng cách thay đổi thôn đầu tiên. Cuối cùng, nếu tính đại 

diện vẫn không đảm bảo thì sử dụng phương pháp chuyên gia lựa chọn thôn đại 

diện hơn để thay thế. Ưu tiên những thôn trồng nhiều loại cây không được chọn 

là cây trọng điểm của tỉnh. 

Bước 3: Chọn hộ mẫu 

Các bước chọn mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cây lâu năm trọng điểm; 

lập bảng kê hộ trồng cây lâu năm khác có diện tích cho sản phẩm của thôn mẫu 

theo mẫu Bảng kê số 02/BK-H, gửi danh sách này về Cục Thống kê để chọn 

hộ mẫu.  

Dàn mẫu được phép chọn lại vào năm liền sau năm thực hiện tổng điều tra 

nông thôn, nông nghiệp và thủy sản hoặc sau năm thực hiện điều tra nông thôn, 

nông nghiệp và thủy sản giữa kỳ./. 

 


