
ƯBND TỈNH NINH THUẬN 
BA N  D Â N  TỘ C

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập -  T ự  do -  H ạnh phúc

Số: 3 /BDT-CSDT Ninh Thuận, ngày ịo tháng 10 năm 2016
V/v Bổ sung báo cáo thu thập thông 
tin số liệu phục vụ công tác dân tộc.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tiếp nhận Công văn số 204/CCPTNT-KTHT&TT ngày 03/10/2016 của Chi 
cục phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc thu thập 
thông tin số liệu phục vụ công tác dân tộc, theo yêu cầu của Ban Dân tộc tại Công văn 
số 278/BDT-CSDT ngày 25/8/2016.

Theo yêu cầu của Ban Dân tộc ngành nông nghiệp báo cáo 06 chỉ tiêu, tuy 
nhiên Sở (Chi cục phát triển nông thôn) mới báo cáo được 02 chỉ tiêu (Chỉ tiêu 1: số 
lượng trang trại trên địa bàn số lượng trang; Chỉ tiêu 2: số lượng, tỷ lệ chủ trang trại 
người dân tộc thiếu số); các chỉ tiêu còn lại chưa có báo cáo.

Để Ban Dân tộc tổng hợp số liệu báo cáo ủ y  ban Dân tộc về việc thu thập 
thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc. Đe nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn bổ sung báo cáo 04 chỉ tiêu còn lại.

Số liệu báo cáo gửi về Ban Dân tộc trước ngày 14/10/2016 (file mềm gửi vào 
hòm thư điện tử: bandtCcỳ,ninhthuan.gov.vn)\ biểu mẫu báo cáo truy cập trang web: 
daotaothongke.ubdt.gov.vn vào mục Tài liệu để tải Danh mục mã đơn vị hành chính 
danh mục mã các dân tộc Việt Nam và file mềm biếu mẫu của đơn vị.

Rất mong quý Sở quan tâm và phối hợp thực hiện.^L

N ơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: CSDT, VT
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PHIÉU MÓI

Đơn vị báo cáo: Sở NN&PTNT Phiếu: 02-NNPTNT/BCTT-2015

Đơn vị nhận báo cáo: ủy ban Dân tộc

PHIÉU BÁO CÁO THÔNG TIN
ịvề thục trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số)

Kỳ bảo cáo: tại thời điểm ngày 31/12/2015
Tỉnh:................................... ............................................ .......... Mã ĐVHC:...........................

Chỉ tiếu 1: Số lượng trang trại trên địa bàn.
Mã chỉ tiêu: 0203
Biểu: Số lượng trang trại trên địa bàn.

Đơn vị tính: Trang trại

Nội dung Mã số s ố  lượng 
trang trai Ghi chú

(A)1 (B)2 ( l)3 (C)
Tổng số toàn tỉnh xx02 X

Thị xã, TP thuộc tỉnh ... yy X

Phường ... t X

Xã ... t X

t X

Huyện ... yy X

Thị trấn... t X

Xã ... t X

yy X

Huyện ... yy X

Thị trấn ... t X

Xã ... t X

... t X

Hướng dẫn ghi biểu:

1 Gột (A) Ghi nội dung phân tồ thông tin theo Quận/ TP thuộc tinh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ 'thị trấn.

2 Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tố có định dạng [xx][yy][t]:

-  [xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia cùa tinh/ TP thuộc TW.
[yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.
[t] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của phường/ xã/ thị trấn.

3 Cột (1) Ghi số lượng ừang trại theo Quận/ TP thuộc tinh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn.
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Chỉ tiêu 2: số lượng, tỷ lệ chủ trang trại người dân tộc thiểu số. 
Mã chỉ tiêu: 0205
Biểu: Số lượng chủ trang trại ngưòi dân tộc thiểu số.

Đom vị tính: Người

Nội dung Mã số Số chủ 
trang trại

số chủ trang 
trại người dân 

tôc thiểu số
Ghi chú

(A)4 (B)5 ( l)6 ( 2 ) 7 (C)
Tổng số toàn tỉnh xx02 X X

Thí xã/TP thuôc tình ... yy X X

Tổng số phân theo xã/ phường yy04 X X

Phường ... t X X

Xã ... t X X

, .. t X X

Tổng s ố  p h â n  theo d â n  tộ c  • yy05 X
Dân tộc Nùng 07 X
D â n  tộc ... z X
. k . z X

Huyện ... y.v X X

Tong so phân theo xã/ thị trấn yy04 X X

Thị trấn ... t X X

Xã ... t X X

Tong số phân theo dân tộc yy05 X

Dân tộc Nùng 07 X

Dân tộc ... z X

z x

Hưóug dẫn ghi biểu:

4 Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; Dân tộc.

5 Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tồ có định dạng [xx][y][t][z]:

[xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tinh/ TP thuộc TW.
-  [yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của quận/ TP thuộc tinh/ thị xã/ huyện.
-  [t] là mã số đơn vị hành chính quốc gia cùa phường/ xã/ thị trấn.
-  [z] là mã dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam.

6 Cột (1) Ghi chù trang trại theo quận/ TP thuộc tình/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn.

7 Cột (2) Ghi chủ trang trại người dân tộc thiểu số theo quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; 
Dân tộc.
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Chỉ tiêu 3: số lượng, tỷ lệ xã có hạ tầng đảm bảo được các tiêu chí của nông 
thôn mới.
Mã chỉ tiêu: 0101
Biếu: Số lượng xã có hạ tầng đảm bảo được các tiêu chí của nông thôn mói.

Đơn vị tính: X ã

Nội dung Mã số Số xã đạt Ghi chú

(A)8 (B)9 ( l ) 10 (C)
Tổng số xã trong tỉnh xx02 X

Huyện ... yy X

Tổng số xã trong huyện11 yy03 X

Tổng số xã trong huyện có hạ tầng đạt đầy đủ các 
tiêu chí nông thôn mới.

yy03l
X

Tổng số xã trong huyện đạt được một trong các tiêu 
chí về hạ tầng của nông thôn mói:

yy032
X

Tiêu chí Giao thông: yy31 X

Đạt tiêu chí về đường trục xã, liên xã được nhựa hóa 
hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ 
GTVT.

yy311
X

Đạt tiêu chí về đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt 
chuẩn theo cấp kỹ thuật cùa Bộ GTVT.

yy312
X

Đạt tiêu chí về đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội 
vào mùa mưa.

yy313
X

Đạt tiêu chí về đường trục chính nội đồng được cứng 
hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

yy314
X

Tiêu chỉ Thủy lợi: yy32 X

Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và 
dân sinh.

yy321
X

Đạt tiêu chí về kênh mương do xã quản lý được kiên cố 
hóa.

yy322
X

Tiêu ch í Điên: yy33 X

Huớng dẫn ghi phiếu:

8 Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo tiêu chí về hạ tằng của nông thôn mới.

9 Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm chỉ tiêu có định dạng xxyyab.

-  [xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tình.
-  [yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia cấp huyện.

o yy03 - Tổng số xã trong huyện.
o yy031 - Tổng số xã trong huyện đạt đầy đủ các tiêu chí của nông thôn mới.
o yy032 - Tổng số xã trong huyện đạt một trong các tiêu chí về hạ tầng của nông thôn mới.

[ab] là các tiêu chí liên quan tới hạ tầng của nông thôn mới. Trong đó [a] là nhóm tiêu chí lớn và [b] là 
tiêu chí con của tiêu chí [a]. Trong đó [a] là mã các tiêu chí lớm liên quan hạ tầng của nông thôn mới 
theo phu lục danh mục hạ tầng các tiêu chí của nông thông mới; [b] là mã các tiêu con của tiêu chí [a]
theo phụ lục danh mục hạng tầng các tiêu chí của nông thôn mới

10 Cột (1) Ghi số xã đạt tiêu chí về hạ tầng của nông thôn mới.



Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. yy331 X
Đạt tiêu chí về hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ 
các nguồn.

yy332 X

Tiêu c h í Trường học: yy34 X

Đạt tiêu chí về trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, 
tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.

yy.341
X

Tiêu chí Cơ sở vât chất văn hóa: yy35 JC
Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH- 
TT-DL.

yy351 X

Đạt tiêu chí về thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn 
đạt quy định của Bộ VH-TT-DL.

yy352
X

Tiêu chí Chợ nông thôn: yy36 X

Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định yy361 X

Tiêu chỉ Bưu điên: yy37 X

Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông. yy371 X

Có Internet đến thôn. yy372 X

Tiêu chí Y tế: yy38 JC

Y tế xã đạt chuẩn quốc gia. yy381 ‘ X

Tiêu chỉ Môi trường: >>30 X

Đạt tiêu chí về hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 
theo quy chuẩn Quốc gia.

yy391
X

Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy 
định.

yy392
X

Huyện ... yy X
Tổng số xã trong huyện12 yy04 X
Tổng số xã trong huyện có hạ tầng đạt đầy đủ các 
tiêu chí nông thôn mói.

yy04i
X

Tổng số xã trong huyện đạt được một trong các tiêu 
chí về hạ tầng của nông thôn mới:

yy042
X

Tiêu chí Giao thông: yy31 X

Đạt tiêu chí về đường ừục xã, liên xã được nhựa hóa 
hoặc bê tông hóa đat chuẩn theo cấp kỹ thuât của Bô 
GTVT.

yy311 X

. . .  1 yyab X
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Chỉ tiêu 4: số  luợng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số thiếu nước sinh hoạt họp vệ 
sinh.
Mã chỉ tiêu: 0701
Biểu: Số lượng hộ dân tộc thiểu số thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đơn vị tính: Hộ

Nội dung Mã số
Số hộ gia 
đình dân 

tôc thiểu số

s ố  hộ gia đình dân tộc 
thiểu số thiếu nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh
Ghi chú

(A)13 (B)14 ( l ) 15 ( 2 ) 16 (C)
Tổng số toàn tỉnh/TP thuộc 
TW

xx02 X X

Quận/TP/TX... y.v X X

Tổng số phân theo xã/ 
p h ư ờ n g

yy04 X X

Phường ... t X X

Xã ... t X X

t X X

Tổng so phân theo dân tộc yy05 X X

Dân tôc ... z X X

Huyện ... yy X X

Tổng số phân theo xã/ thị 
tr ấ n

yy04 X X

Thi trấn ... t X X

Xã ... t X X

t X X

Tong so phân theo dân tộc yy05 X X

Dân tôc ... z X X

... z X X

Hướng dẫn ghi biểu:
13 Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; Dân tộc.

14 Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tổ có định dạng [xx][y][t][z]:
-  [xx] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của tinh/ TP thuộc TW.

[yy] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện.
-  [t] là mã số đơn vị hành chính quốc gia của phường/ xã/ thị trấn.

[z] là mã dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam
15 Cột (1) Ghi số hộ gia đình dân tộc thiểu số theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; Dân 
tộc.
16 Cột (2) Ghi số hộ gia đỉnh dân tộc thiểu số thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo Quận/ TP thuộc tình/ thị xã/ 
huyện, xã/ thị trấn; Dân tộc.
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Chỉ tiêu 5: số  hô dân tôc thiểu số du canh, du cư. 

Mã chỉ tiêu: 1208

Biểu: Số hô dân tôc thiểu số du canh, du cư.
Kỳ bảo cáo: từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: Hộ

Nội dung Mã số
Số hộ dân tộc 

thiểu số
Ghi chú

(A)17 (B)18 ( l ) 19 (C)

Tổng số toàn tỉnh x x 0 2 X

Quận/thành ph ố/th ị xã ... yy X

Tổng số phân theo phường/xã yy04 X

Phường... t X

Xã. . . t X

t X

Tổng so p h â n  th e o  d â n  tộc yy05 X

Dân tộ c  Nùng 07 X

Dân tộ c  Thái 03 X

z X

Huyện ... yy X

Tong số phân theo xã / thị trấn yy04 X

Thị trấn ... t X

Xã ... t X

Tổng sổ phân theo dân tộc yy05 X

Dân tộc Nùng 07 X

Dân tộc Thái 03 X

... z X

Huớng dẫn ghi biểu:

17 Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; Dân tộc.

18 Cột (B) Ghi mã số theo từng nhóm phân tồ có định dạng [xx][yy][t][z]:

-  [xx] là mã số danh mục hành chính quốc gia của tỉnh/ thành phố.
[yy] là mã số danh mục hành chính quốc gia cùa quận/ TP thuộc tinh/ thị xã/ huyện.
[t] là mã số danh mục hành chính quốc gia cùa phường/ xã/ thị trấn.
[z] là mã dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam.

19 Cột (1) Ghi số hộ dân tộc thiểu số du canh du cư theo quận/ thành phố/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; 
Dân tộc.
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Chỉ tiêu 6: số lượng, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số di cư tự phát. 
Mã chỉ tiêu: 1209
Biểu: Số lượng hộ dân tộc thiểu số di cư tự phát.
Kỳ báo cáo: từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: Hộ

Nội dung Mã số
Nơi đi Noi đến

Ghi
chúTổng 

số hô
số hộ
DTTS

Tổng
số hô

số hộ
DTTS

> KJ o (B)21 (l)22 ( 2 ) 23 (3) (4) (C)
Tổng số toàn tỉnh xx02 X X X X

Q uận/thành p h ố /th ị xã  ... yy X X X X

Tổng sổ phân theo phường/ 
xã yy04 X X

X X

Phường ... T X X X X

Xã ... T X X X X

T X X X X

Tổng số phân theo dán tộc yy05 X X

Dân tộc ... 07 X X

z X X

Huyện ... yy X X X X

Tổng so phân theo thị trấn/ 
xã

yy04 X X X X

Thị trấn ... T X X X X

Xã. . . T X X X X

Tong so phân theo dân tộc yy05 X X

Dân tộc . 07 X X

... z X X

Hướng dẫn ghi biểu:

20 Cột (A) Ghi nội dung phân tổ thông tin theo Quận/ TP thuộc tinh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn; Dân tộc.
21 Cột (B) Ghi mã sô theo từng nhóm phân tô có định dạng [xx][yy][t][z]:

-  [xx] là mã số danh mục hành chính quốc gia theo tinh/ TP thuộc TW.
-  [yy] là mã số danh mục hành chính quốc gia theo quận/ TP thuộc tinh/ thị xã/ huyện.
-  [t] là mẫ số danh mục hành chính quốc gia theo phường/ xã/ thị trấn.
-  [z] là mã dân tộc theo danh mục các dân tộc Việt Nam.

22 Cột (1) (3) Ghi tổng số hộ di cư tự phát đi; đến theo Quận/ TP thuộc tinh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị trấn.

23 Cột (2) (4) Ghi số hộ dân tộc thiểu số di cư tự phát đi; đến Quận/ TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện, phường/ xã/ thị 
trấn; Dân tộc.
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N g à y ......  tháng ......năm ..
Người lập biểu Thủ trưởnp đơn vị

(Ký) (Kỷ, đóng dâu, họ tên)

Họ và tên 
Điện thoại 
Email

8/8


