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KẾ HOẠCH 

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THÓC 

VỤ HÈ THU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

  
 

Thực hiện Kế hoạch số 4508/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành thóc 

các vụ sản xuất trong năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Thông tư 77/2018/TT-BTC ngày 17/8/2019 hướng dẫn phương pháp điều 

tra, xác định chi phí sản xuất thóc hàng hoá các vụ sản xuất trong năm; 

Căn cứ văn bản số 4928/UBND-TM ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt vùng và đối tượng điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành thóc Vụ 

Hè Thu 2019. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát chi phí sản xuất 

và tính giá thành thóc các vụ trong năm trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Để có thông tin phục vụ kịp thời công tác bình ổn giá lương thực, đảm bảo an 

ninh lương thực quốc gia, công tác điều hành thu mua thóc và xuất khẩu gạo của 

Chính phủ và công bố giá thóc định hướng theo quy định. 

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn 6303/BTC-QLG ngày 

04/6/2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2019. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Thông tư 77/2018/TT-BTC  của Bộ Tài 

chính đối với việc điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và giá thành thóc các vụ sản xuất 

trong năm và công văn 6303/BTC-QLG của Bộ Tài chính đối với việc điều tra, khảo 

sát chi phí sản xuất và tính giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2019. 

- Thực hiện theo đúng quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản 

xuất thóc theo Thông tư 77/2018/TT-BTC ngày 17/8/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất thóc hàng hoá các vụ sản xuất 

trong năm. 
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- Đảm bảo tính thống nhất trong triển khai thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ, 

hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật 

và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Lựa chọn vùng khảo sát, đối tượng khảo sát 

a. Vùng khảo sát: 

- Huyện Đakrông: Xã Hướng Hiệp (15 hộ), Xã Hải Phúc (15 hộ), Xã Mò Ó (15 

hộ); 

- Huyện Hải Lăng: xã Hải Hòa (15 hộ); Xã Hải Ba (15 hộ); Xã Hải Quy (15 hộ); 

- Thành phố Đông Hà: Phường 2 (15 hộ); Phường Đông Lễ (15 hộ); Phường 

Đông Thanh (15 hộ). 

b. Đối tượng khảo sát: 

Các hộ sản xuất lúa trên địa bàn, mỗi huyện chọn 3 xã, mỗi xã chọn 15 hộ. Trong 

đó: 05 hộ sản xuất có năng suất thóc cao , 05 hộ sản xuất có năng suất thóc trung bình 

và 05 hộ có năng suất thóc dưới trung bình. 

2. Tổ chức điều tra, khảo sát vụ Hè Thu 2019 

 

Ngày Nội dung 
Thực hiện/ Điều 

phối 

Ghi 

chú 

14/10/2019 
Xây dựng kế hoạch, trình Sở Tài 

chính thẩm định 
Chi cục TTBVTV 

 

18/10/2019 
Gửi CV thông báo các địa phương 

về Kế hoạch điều tra  

Từ ngày 02 

đến 03 tháng 

11 năm 2019 

 

Khảo sát tại Huyện Hải Lăng 

Đại diện STC, Phòng 

NN và PTNT Hải 

Lăng, Chi cục 

TTBVTV 

 

Khảo sát tại huyện Đakrông 

Đại diện STC, Phòng 

NN và PTNT 

Đakrông, Chi cục 

TTBVTV 

 

Khảo sát tại TP Đông Hà 
Đại diện STC, Phòng 

Kinh tế TP Đông Hà, 

Chi cục TTBVTV 
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Ngày Nội dung 
Thực hiện/ Điều 

phối 

Ghi 

chú 

4-5/11/2019 
Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra 

khảo sát Chi cục TTBVTV  

6/11/2019 
Trình Thẩm định, báo cáo kết quả 

điều tra khảo sát Chi cục TTBVTV  

6-14 

/11/2019 

Tham mưu UBND tỉnh công bố 

mức giá thành sản xuất thóc bình 

quân dự tính toàn tỉnh 
Sở Tài chính  

15/11/2019 – 

20/11/2019 

Gửi mức giá thành sản xuất thóc 

bình quân dự tính toàn tỉnh do 

UBND tỉnh đã công bố và gửi kết 

quả điều tra, khảo sát về Bộ Tài 

chính 

Sở Tài chính  

3. Kinh phí điều tra vụ Hè Thu 2019. 

Tổng kinh phí điều tra: 17.325.000 đồng (Mười bảy triệu,ba trăm hai mươi lăm 

nghìn đồng chẳn (Có dự toán chi tiết kèm theo)  

III. Tổ chức thực hiện 

Thực hiện theo nội dung tại Mục III, Kế hoạch số 4308/UBND-KH ngày 02 tháng 

10 năm 2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính 

giá thành thóc các vụ sản xuất trong năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Trên đây là Kế hoạch điều tra, khảo sát và tính giá thành thóc các vụ sản xuất 

trong năm, trước mắt là vụ Hè thu 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề nghị Chi cục 

Trồng và BVTV phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

(Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 1764/KH-SNN ngày 25/10/2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT) 

 
 

Nơi nhận:                                 

- UBND tỉnh (B/c);                       
- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện: Hải Lăng, Đakrông;       (Phối hợp) 

- UBND TP Đông Hà; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ ĐIỀU TRA GIÁ THÓC VỤ HÈ THU 2019 

(Kèm theo kế hoạch số  1773  /KH-SNN ngày  28  tháng 10 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị) 

Đơn vị tính: Đồng 

 

STT HẠNG MỤC 
ĐON VỊ 

TÍNH  
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ 

1 
Photo Phiếu điều tra (15 người/xã x 3 xã/huyện x 3 

huyện + 10 phiếu dự phòng/huyện x 3 huyện) 
Phiếu               165              5.000                825.000    

2 
Photo Tài liệu Hướng dẩn (TT 77) 

(5 người/huyện x 5 huyện) 
Phiếu                 15              5.000                  75.000    

3 Chi cho đối tượng cung cấp thông tin Người               135            40.000             5.400.000    

4 Thuê người dẩn đường ( 9 xã x 1 người) Người                   9          100.000                900.000    

5 
Chi cho người đi điều tra  

(5 người/huyện x 1,5 ngày/huyện x 3 huyện) 
Người 

                

22,5  
        150.000             3.375.000    

6 Thuê xe khảo sát, điều tra (1,5 ngày/huyện x 3 huyện) Chuyến                4,5       1.500.000             6.750.000    

Tổng cộng    17.325.000  
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