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LỜI NÓI ĐẦU
Ngày 27 tháng 9 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1785/QĐTTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011. Mục tiêu chủ
yếu của cuộc Tổng điều tra là thu thập thông tin phục vụ đánh giá thực trạng, kết quả thực
hiện đường lối, chính sách, chương trình của Đảng và Nhà nước về khu vực nông nghiệp và
nông thôn Việt Nam, làm cơ sở hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch, thực hiện công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất nông nghiệp toàn diện, xây dựng nông thôn mới và
cải thiện đời sống của cư dân nông thôn trong giai đoạn tới.
Để đạt được mục tiêu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã chỉ đạo Ban Chỉ
đạo Tổng điều tra các cấp huy động gần 180 nghìn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên tổ
chức tốt các hoạt động chuẩn bị và tiến hành điều tra vào đúng thời điểm 01/7/2011. Cuộc
Tổng điều tra đã điều tra toàn bộ 15,35 triệu hộ nông thôn và 840 nghìn hộ nông nghiệp, lâm
nghiệp, thuỷ sản ở thành thị để thu thập thông tin cơ bản về hộ; 20.065 trang trại; 9.071
UBND xã để thu thập thông tin về kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật ở nông thôn và 75 nghìn
các hộ mẫu ở nông thôn để phục vụ nghiên cứu chuyên đề về một số lĩnh vực của đời sống
kinh tế - xã hội ở khu vực này.
Sau một tháng thu thập tài liệu, việc nghiệm thu phiếu điều tra, tiếp theo là xử lý
thông tin cũng như tổng hợp nhanh ở tất cả các cấp đã được khẩn trương thực hiện nhằm
bảo đảm cho việc công bố kết quả sơ bộ vào cuối tháng 12 năm 2011 và kết quả toàn bộ
vào quí III năm 2012.
Theo đúng quy định của Phương án Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung
ương công bố Báo cáo kết quả sơ bộ qua tổng hợp nhanh một số nội dung chủ yếu. Báo
cáo gồm có:
A. Những nhận xét sơ bộ về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản từ số liệu tổng sơ bộ.
B. Số liệu sơ bộ một số chỉ tiêu chủ yếu về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản.
Phần 1: Thông tin cơ bản về nông thôn.
1. Kết cấu hạ tầng nông thôn (từ biểu 1.1 đến biểu 1.14);
2. Số lượng, cơ cấu hộ nông thôn, tích luỹ, vay vốn của hộ nông thôn (từ biểu 1.15
đến biểu 1.24).
Phần 2: Thông tin cơ bản về sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.
1. Số lượng hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (từ biểu 2.1 đến biểu 2.2);
2. Số lượng, lĩnh vực sản xuất, lao động, đất đai và kết quả sản xuất của trang trại (từ
biểu 2.3 đến biểu 2.12).
Đây là báo cáo sơ bộ qua tổng hợp nhanh trên một lượng thông tin rất lớn, phạm vi
rộng trong khi thời gian thực hiện ngắn nên không tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được
sự góp ý của các ngành, các cấp để báo cáo được bổ sung, hoàn thiện hơn.

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƢƠNG
TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN,
NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011
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A - NHỮNG NHẬN XÉT SƠ BỘ VỀ NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ
SẢN TỪ SỐ LIỆU TỔNG HỢP NHANH
B - SỐ LIỆU SƠ BỘ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Phần 1: Thông tin cơ bản về nông thôn
1.1. Kết cấu hạ tầng nông thôn của xã, thôn (ấp, bản) qua 2 kỳ Tổng điều tra
2006 và 2011
1.2. Số xã, thôn (ấp, bản), tổ hợp tác tại thời điểm 01/7/2011 phân theo vùng và
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.3. Số xã, thôn có điện tại thời điểm 01/7/2011 phân theo vùng và tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
1.4. Giao thông nông thôn tại thời điểm 01/7/2011 phân theo vùng và tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
1.5. Số xã có trường học phổ thông tại thời điểm 01/7/2011 phân theo vùng và
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.6. Số xã, thôn có trường, lớp mẫu giáo, nhà trẻ tại thời điểm 01/7/2011 phân
theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.7. Số xã có hệ thống loa truyền thanh, thư viện, tủ sách pháp luật tại thời điểm
01/7/2011 phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.8. Số xã, thôn có sân/khu thể thao tại thời điểm 01/7/2011 phân theo vùng và
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.9. Số xã có trạm y tế, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, thôn có cán bộ y tế tại thời
điểm 01/7/2011 phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.10. Số xã có phòng khám, chữa bệnh tư nhân, cơ sở kinh doanh thuốc tây y tại
thời điểm 01/7/2011 phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.11. Số xã, thôn có hệ thống thoát nước thải chung tại thời điểm 01/7/2011 phân
theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.12. Số xã, thôn có tổ chức/thuê thu gom rác thải tại thời điểm 01/7/2011 phân
theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.13. Số xã có chợ, quỹ tín dụng nhân dân tại thời điểm 01/7/2011 phân theo
vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.14. Số lượng và cơ cấu hộ ở khu vực nông thôn qua 2 kỳ Tổng điều tra 2006 và
2011 phân theo vùng
1.15. Số lượng và cơ cấu hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực nông thôn
qua 2 kỳ Tổng điều tra 2006 và 2011 phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
1.16. Số lượng và cơ cấu hộ công nghiệp và xây dựng ở khu vực nông thôn qua
2 kỳ Tổng điều tra 2006 và 2011 phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
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1.17. Số lượng và cơ cấu hộ dịch vụ ở khu vực nông thôn qua 2 kỳ Tổng điều tra
2006 và 2011 phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.18. Số hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2011 phân theo ngành nghề, vùng và
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.19. Cơ cấu hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2011 phân theo ngành nghề, vùng
và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.20. Số hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2011 phân theo nguồn thu nhập lớn
nhất, vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.21. Cơ cấu hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2011 phân theo nguồn thu nhập lớn
nhất, vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.22. Vốn tích luỹ bình quân 1 hộ nông thôn qua 2 kỳ Tổng điều tra 2006 và 2011
phân theo vùng
1.23. Vốn tích luỹ bình quân 1 hộ nông nghiệp ở khu vực nông thôn qua 2 kỳ
Tổng điều tra 2006 và 2011 phân theo vùng
1.24. Số hộ ở khu vực nông thôn được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà, được vay
vốn theo các chương trình, dự án năm 2010 phân theo vùng và tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
Phần 2: Thông tin cơ bản về sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
2.1. Số lượng và cơ cấu hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản qua 2 kỳ Tổng điều tra
2006 và 2011 phân theo vùng
2.2. Số hộ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và diêm nghiệp tại thời điểm 01/7/2011
phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2.3. Số trang trại tại thời điểm 01/7/2011 phân theo lĩnh vực sản xuất
2.4. Số lượng và cơ cấu trang trại tại thời điểm 01/7/2011 phân theo lĩnh vực sản
xuất và vùng
2.5. Số trang trại tại thời điểm 01/7/2011 phân theo lĩnh vực sản xuất, vùng và
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2.6. Cơ cấu trang trại tại thời điểm 01/7/2011 phân theo lĩnh vực sản xuất, vùng
và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2.7. Số lao động làm việc thường xuyên của trang trại tại thời điểm 01/7/2011
phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2.8. Đất trang trại sử dụng tại thời điểm 01/7/2011 phân theo vùng và tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương
2.9. Cơ cấu đất trang trại sử dụng tại thời điểm 01/7/2011 phân theo vùng và tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
2.10. Diện tích đất sử dụng bình quân 1 trang trại tại thời điểm 01/7/2011 phân
theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2.11. Kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại trong 12 tháng qua (từ 01/7/2010
– 30/6/2011) phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2.12. Kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 trang trại trong 12 tháng qua
(từ 01/7/2010 – 30/6/2011) phân theo vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
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Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương khoá IX về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp,
các ngành đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
trong khu vực nông thôn và nông nghiệp. Kết quả là khu vực nông nghiệp, nông
thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, được phản ánh qua những kết quả tổng
hợp nhanh của cuộc Tổng điều tra. Cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH NÔNG THÔN
1. Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục đƣợc nâng cấp và hoàn thiện cả
về chiều rộng và chiều sâu, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển; bộ mặt
nông thôn có nhiều đổi mới.
Tính đến 01/7/2011, cả nước có 9071 xã với 80866 thôn, ấp, bản. Nếu so
với 9073 xã của năm 2006 cho thấy hầu như không có sự thay đổi về số lượng
đơn vị hành chính cấp xã trong 5 năm qua.
Mạng lưới điện đến các xã được đầu tư, mở rộng và đạt được những kết
quả đáng khích lệ. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong chiến lược xóa đói,
giảm nghèo của Chính phủ nhằm cải thiện điều kiện sống, sức khỏe, phát triển sản
xuất và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho nông thôn. Nếu năm 1994 cả nước mới có
60,4% số xã và 50% số thôn có điện, năm 2006 các con số tương ứng là 98,9% và
92,4% thì đến năm 2011 có tới 99,8% số xã và 95,5% số thôn có điện. Đến năm
2011, cả nước chỉ còn 16 xã ở vùng hải đảo, biên giới, vùng cao chưa có điện.
Bảng 1. Số xã, số thôn có điện chia theo vùng, thời điểm 01/7/2011
Xã có điện
Số lượng
Cả nƣớc

Thôn có điện

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

9 051

99,8

77 218

95,5

Đồng bằng sông Hồng

1 942

99,9

15 161

99,6

Trung du và miền núi phía Bắc

2 267

99,8

23 804

88,8

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

2 466

99,6

20 713

98,1

Tây Nguyên

598

100,0

5 966

98,3

Đông Nam Bộ

479

100,0

2 977

99,0

1 299

99,7

8 597

99,4

Đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp tục thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hệ
thống giao thông nông thôn đã phát triển về số lượng và nâng cấp về chất lượng,
góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư về khu vực
nông thôn, tạo công ăn, việc làm, xoá đói, giảm nghèo và giải quyết được nhiều
vấn đề kinh tế - xã hội khác. Đến 01/7/2011 cả nước có 8940 xã có đường ô tô
đến trụ sở UBND xã, chiếm 98,6% tổng số xã (năm 1994 là 87,9%, năm 2001 là
94,5%, và năm 2006 là 96,9%).
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Bảng 2. Giao thông nông thôn theo vùng, thời điểm 01/7/2011
Trong đó: Xã
có đường ô tô
đến quanh
năm
Số
Tỷ lệ
lượng
(%)

Xã có đường ô
tô đến trụ sở
UBND xã
Số
lượng
Cả nƣớc
ĐB sông Hồng
Trung du và miền núi phía Bắc
Bắc Trung Bộ và duyên hải
miền Trung
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long

Tỷ lệ
(%)

Xã có đường
đến UBND xã
được nhựa/bê
tông hoá
Số
Tỷ lệ
lượng
(%)

Thôn có
đường xe ô tô
đi đến được
Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

8 940
1 937
2 259

98.6
99.6
99.5

8 803
1 935
2 167

97.1
99.5
95.4

7 917
1 909
1 602

87.3
98.2
70.5

72 367
14 806
22 892

89.5
97.2
85.4

2 455
598
478
1 213

99.2
100.0
99.8
93.1

2 430
588
478
1 205

98.1
98.3
99.8
92.5

2 251
517
473
1 165

90.9
86.5
98.8
89.4

20 226
5 870
2 971
5 602

95.8
96.7
98.7
64.8

Đến nay, 5/6 vùng kinh tế - xã hội trong cả nước có trên 99% số xã có
đường ô tô đến trụ sở UBND xã, chỉ còn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt
mức thấp nhất (93,1%). Cả nước có 8803 xã (chiếm 97,1%) có đường ô tô đi lại
được quanh năm (năm 2006 là 93,6%) và 7917 xã (chiếm 87,3%) đường ô tô
được nhựa, bê tông hóa (năm 2006 là 70,1%). Đáng chú ý là hệ thống giao
thông đến cấp thôn được chú trọng phát triển mạnh với 89,5% số thôn ô tô có
thể đi đến. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi về hạ tầng cho sản xuất và sinh
hoạt của cư dân nông thôn.
Hệ thống trường học, giáo dục mầm non ở nông thôn tiếp tục được mở
rộng và phát triển: Đến năm 2011 có 9029 xã (99,5%) có trường tiểu học (năm
2006: 99,3%) ; 93,2% số xã có trường trung học cơ sở (năm 1994: 76,6%, năm
2001: 84,4%, năm 2006: 90,8%); 12,9% số xã có trường trung học phổ thông
(năm 1994: 7%, năm 2001: 8,5%, năm 2006: 10,8%); 96,6% số xã có trường
mẫu giáo/mầm non (năm 2006: 88,3%).
Bảng 3. Trường học phổ thông ở nông thôn phân theo vùng, thời điểm
01/7/2011
Xã có trường
tiểu học
Số
lượng
Cả nƣớc

Tỷ lệ
(%)

Xã có trường
trung học cơ sở
Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Xã có trường
trung học phổ
thông
Số
Tỷ lệ
lượng
(%)

9 029

99.5

8 456

93.2

1 166

12.9

Đồng bằng sông Hồng

1 944

100.0

1 928

99.2

269

13.8

Trung du và miền núi phía Bắc

2 256

99.3

2 169

95.5

213

9.4

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

2 463

99.5

2 213

89.4

290

11.7

Tây Nguyên

589

98.5

569

95.2

83

13.9

Đông Nam Bộ

476

99.4

426

88.9

99

20.7

1 301

99.9

1 151

88.3

212

16.3

Đồng bằng sông Cửu Long
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Cùng với sự phát triển của hệ thống trường học tại cấp xã, các cơ sở nhà
trẻ, mẫu giáo phát triển, mở rộng đến cấp thôn, đến nay có 45,5% số thôn có lớp
mẫu giáo; 15,6% số thôn có nhà trẻ.

Hình 1. Tỷ lệ phần trăm số xã, thôn có cơ sở mẫu giáo, nhà trẻ tại xã,
thôn phân theo các vùng, thời điểm 01/7/2011
Mạng lưới thông tin, văn hoá, thể thao nông thôn đã có sự phát triển
mạnh mẽ, góp phần cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân.
Đến năm 2011 đã có 81,5% số xã có hệ thống loa truyền thanh đến thôn (năm
1994 là 38,6%, năm 2001 là 56,9% và năm 2006 là 75,4%); 38,7% số xã có nhà
văn hoá xã (năm 2001 là 14% và năm 2006 là: 30,6%); 48% xã có sân thể thao
xã. Bên cạnh việc xây dựng các nhà văn hoá xã, hệ thống nhà văn hoá thôn, khu
thể thao thôn đã hình thành và phát triển nhanh: Đến năm 2011 có 61,7% số
thôn có nhà văn hoá (năm 2006 là: 43,7%), 21,9% số thôn có khu thể thao thôn.
Bảng 4. Nhà văn hóa, hệ thống loa truyền thanh ở nông thôn phân theo
vùng, thời điểm 01/7/2011
Xã có nhà văn
hoá xã

Cả nƣớc
Đồng bằng sông Hồng
Trung du và miền núi phía Bắc
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long

Thôn có nhà
văn hoá thôn

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

3 511
1 014
665
1 013
149
244
426

38,7
52,2
29,3
40,9
24,9
50,9
32,7

49 897
10 825
16 282
16 559
3 331
1 316
1 584

Tỷ lệ
(%)
61,7
71,1
60,8
78,4
54,9
43,8
18,3

Xã có hệ thống
loa truyền
thanh đến thôn
Số
Tỷ lệ
lượng
(%)
7 389
1 925
1 194
2 068
478
471
1 253

81,5
99,0
52,6
83,5
79,9
98,3
96,2

Hệ thống y tế ở nông thôn cũng được đặc biệt quan tâm đầu tư mở rộng và
nâng cấp về chất lượng. Năm 2011 có 9016 xã (99,39%) có trạm y tế, 7055 xã
(bằng 77,8%) đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Để phục vụ và chăm sóc sức khoẻ
cộng đồng nông thôn tốt hơn, hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được chú ý và mở
rộng đến cấp thôn. Theo kết quả điều tra, đến năm 2011 có 94,2% số thôn có cán
bộ y tế thôn (năm 2006 có 89,2%). Điều đáng lưu ý là cùng với việc mở rộng
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mạng lưới y tế của Nhà nước, hệ thống khám, chữa bệnh tư nhân đã hình
thành,góp phần quan trọng vào chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Đến nay, cả nước
có 33,2% số xã có cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn và 68,5% xã có
cơ sở kinh doanh thuốc tây y song sự phát triển không đồng đều giữa các vùng.

Hình 2. Tỷ lệ % xã có trạm y tế, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và thôn
có cán bộ y tế thôn phân theo vùng, thời điểm 01/7/2011
Việc cung cấp nước sạch cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận.
Tính đến năm 2011 cả nước có 45,5% số xã có công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung, tăng 9% so với năm 2006. Vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện
với 18,3% số xã có xây hệ thống thoát nước thải chung (năm 2006 có 12,2%),
8,4% số thôn có xây hệ thống thoát nước thải chung và 43,5% số xã có tổ chức
(hoặc thuê) thu gom rác thải (năm 2006 có 28,4%), 22,4% số thôn có tổ chức
(hoặc thuê) thu gom rác thải.
Cùng với việc tăng cường mạng lưới văn hoá, thông tin, chăm sóc sức
khoẻ, trong những năm qua Nhà nước đã quan tâm thực hiện các chính sách xã
hội, dân sinh. Theo số liệu tổng hợp sơ bộ, khu vực nông thôn có trên 250 nghìn
hộ, chiếm tỷ lệ 1,6% được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà năm 2010, trong đó
vùng có tỷ lệ hỗ trợ cao là vùng Trung du miền núi phía Bắc (3,4%), Tây
Nguyên (2,8%). Trong năm 2010, khu vực nông thôn có 3,35 triệu hộ, chiếm tỷ
lệ 21,7% được vay vốn ưu đãi theo các chương trình, dự án.
Bên cạnh những thành tựu đạt được nêu trên, nông thôn nước ta vẫn tồn
tại nhiều vấn đề cần được tiếp tục quan tâm giải quyết. Trước hết, vệ sinh môi
trường là lĩnh vực có nhiều bất cập nhất. Hiện cả nước mới chỉ có 18,3% số xã
và 8,4% số thôn có xây dựng hệ thống thoát nước thải chung cũng như mới có
43,5% số xã và 22,4% số thôn có tổ chức (hoặc thuê) thu gom rác thải… Sự kém
phát triển về hạ tầng hệ thống nước thải và dịch vụ về thu gom rác thải xẩy ra ở
các vùng trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, trái ngược với tình hình
ở đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

12

Hình 3. Tỷ lệ số xã, thôn có hệ thống thoát nước thải, tổ chức/thuê thu
gom rác thải phân theo vùng, thời điểm 01/7/2011.
Việc đầu tư về kết cấu hạ tầng nông thôn tuy đã được chú trọng giải quyết
song chưa đều giữa các vùng, các địa phương. Điển hình là về điện khí hoá, mặc
dù số thôn sử dụng điện tăng rất nhanh ở miền núi, nhưng cho đến nay vẫn còn
một số tỉnh miền núi phía Bắc tỷ lệ thôn chưa có điện còn khá cao như Lai Châu
là 29,2%. Tỷ lệ này ở Điện Biên là 24,9%, Cao Bằng là 22,3% và Hà Giang là
19,2%,… Về giao thông nông thôn, ở nhiều địa phương hệ thống đường đến
thôn còn nhiều khó khăn, nhất là các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và
các tỉnh miền núi phía Bắc, còn nhiều tỉnh có gần 1/3 số thôn ô tô không thể đến
được thôn (như Cà Mau, Bạc Liêu, TP Cần Thơ, Lai Châu, Hậu Giang, Kiên
Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng). Việc phát triển, mở rộng hệ thống nhà trẻ, lớp
mẫu giáo, hệ thống dịch vụ y tế tư nhân đến cấp thôn vẫn còn hạn chế và phát
triển không đồng đều giữa các vùng, các địa phương,…
Việc phát triển thư viện xã diễn ra rất chậm: Năm 2011 chỉ có 10% số xã
có thư viện, tăng có 3% trong 10 năm gần đây và 0,5% trong 5 năm trở lại đây 1.
Việc phát triển, mở rộng hệ thống nhà trẻ, lớp mẫu giáo, hệ thống dịch vụ y tế tư
nhân đến cấp thôn vẫn còn hạn chế và phát triển không đồng đều giữa các vùng,
các địa phương,...
2. Cơ cấu ngành nghề của hộ nông thôn đã có sự chuyển dịch rõ nét
theo hƣớng tích cực song còn rất không đều giữa các vùng.
Số hộ nông thôn cả nước tại thời điểm 01/7/2011 là 15,35 triệu hộ, tăng
1,58 triệu hộ (+11,5%) so với năm 2006, trong đó tăng nhanh nhất là vùng Đông
Nam Bộ (+26,74%) và Tây Nguyên (+17,5%). Tốc độ tăng hộ nông thôn thời kỳ
2006 – 2011 cao hơn hẳn thời kỳ 2001 – 2006 (thời kỳ 2001 – 2006 tăng 0,7

1

Số liệu năm 2001 là 7% và năm 2006 là 9,5%
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triệu hộ (+5,4%), ngoài nguyên nhân do tăng nhân khẩu2 còn có nguyên nhân do
tách hộ làm cho quy mô hộ gia đình ở khu vực nông thôn giảm đi rõ rệt.
Cơ cấu ngành nghề ở khu vực nông thôn có sự thay đổi nhanh theo
hướng tích cực: Giảm số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp, thủy
sản; tăng số lượng và tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Theo kết quả sơ bộ đến 1/7/2011, số hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ở nông
thôn là 9,52 triệu hộ, giảm 0,27 triệu hộ (-2.7%), số hộ công nghiệp, xây
dựng và dịch vụ là 5,09 triệu hộ, tăng 1,63 triệu hộ (+47,2%) so với năm
2006. So với năm 2006, tỷ trọng hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản khu vực
nông thôn giảm từ 71,1% xuống còn 62,0%, tỷ trọng hộ công nghiệp và xây
dựng tăng từ 10,18% lên 14,73%; tỷ trọng hộ dịch vụ từ 14,9% lên 18,4%.
Nếu gộp cả hai nhóm hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thì tỷ trọng đã
tăng 8,1% (từ 25,1% lên 33,2%).

Hình 4. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu hộ khu vực nông thôn trong hai kỳ
tổng điều tra 2006 và năm 2011
Đồng bằng sông Hồng có tốc độ chuyển dịch nhanh nhất (tỷ trọng hộ
công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 33,0% năm 2006 lên 44,5% năm 2011,
tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ (tỷ trọng hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
tăng từ 46,7% lên 58,1% trong thời gian tương ứng). Ba vùng kinh tế có tỷ
trọng hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 30% tổng số hộ nông
thôn là: Đông Nam Bộ (58,1%), Đồng bằng sông Hồng (44,5%) và Đồng
bằng sông Cửu Long (32,2%). Đáng chú ý là đến năm 2011 đã có 11/63 tỉnh
(17,5%) có tỷ trọng hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 40%
tổng số hộ nông thôn (năm 2006 chỉ có 5/63 tỉnh).

2

Dân số trung bình năm 2009 cả nước là 86,025 triệu người; trong đó dân số khu vực nông thôn là 60,440 triệu
người; Ước tính dân số trung bình năm 2010 cả nước là 86,928 triệu, trong dó có 60,703 triệu cư dân nông thôn.
Tốc độ tăng dân số ở khu vực nông thôn năm 2010 dự ước sơ bộ là 0,44%. (Nguồn: Niên giám Thống kê năm
2010, NXB Thông kê).
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DB song Hong
DB song Hong

TD v a MN phia Bac

TD v a MN phia Bac

BTB v a DH mien Trung

BTB v a DH mien Trung

loai_ho

loai_ho

Ho NLTS
Ho CNXD
Ho DV

Ho NLTS
Ho CNXD
Ho DV

Tay nguyen

Dong nam bo

Tay nguyen

DB song Cuu Long

Năm 2006

Dong nam bo

DB song Cuu Long

Năm 2011

Hình 5. So sánh thay đổi cơ cấu của 3 loại hộ sản xuất kinh doanh (hộ
nông, lâm nghiệp và thủy sản, hộ công nghiệp và xây dựng, hộ dịch vụ) khu vực
nông thôn giữa các vùng qua 2 kỳ tổng điều tra năm 2006 và 2011
Tốc độ chuyển dịch ngành nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp
còn rất chênh lệch giữa các vùng. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc và
Tây Nguyên là những vùng chuyển dịch rất chậm trong 5 năm qua. Tỷ trọng
các hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ở vùng Trung du và miền núi phía
Bắc chỉ tăng từ 11,3% lên 16,6%, vùng Tây Nguyên từ 10,2% lên 12,3%.
Điểm đáng lưu ý là ở vùng Tây Nguyên tỷ trọng hộ công nghiệp và hộ thương
nghiệp hầu như không thay đổi. Đây cũng là những vùng mà các hộ nông,
lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm đa số (trên 80%).
Về nguồn thu nhập, trong tổng số hộ ở khu vực nông thôn, số hộ nông,
lâm nghiệp, thuỷ sản và diêm nghiệp chiếm 62,1% nhưng số hộ có nguồn thu
nhập lớn nhất từ hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và diêm nghiệp
chỉ chiếm 57,8%.

Hình 6. So sánh giữa cơ cấu loại hộ (của hộ nông, lâm, thủy sản và hộ
công nghiệp, xây dựng) và nguồn thu nhập lớn nhất (từ ngành nông, lâm, thủy
sản và ngành công nghiệp, xây dựng) ở nông thôn.
Cũng trong tổng số hộ ở nông thôn, số hộ công nghiệp, xây dựng
(không bao gồm hộ diêm nghiệp) chiếm 14,7% và số hộ có nguồn thu nhập
lớn nhất từ các hoạt động công nghiệp và xây dựng lại chiếm 16,7%. Hai tỷ lệ
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tương ứng của hộ dịch vụ là 18,4% và 19,3%. Như vậy, tỷ trọng hộ có nguồn
thu nhập lớn nhất từ nông, lâm nghiệp và thủy sản thấp hơn tỷ trọng hộ nông,
lâm nghiệp và thủy sản, ngược lại tỷ trọng hộ có nguồn thu nhập lớn nhất từ
công nghiệp, xây dựng và dịch vụ cao hơn tỷ trọng hộ công nghiệp, xây dựng
và dịch vụ. Kết quả sơ bộ phản ảnh phần nào hiệu quả sản xuất của các ngành
nghề công nghiệp và dịch vụ cao hơn so với các hoạt động nông, lâm nghiệp,
thuỷ sản.
3. Sản xuất phát triển, thu nhập tăng nên vốn tích luỹ trong dân tăng
khá nhƣng có chênh lệch lớn giữa các địa phƣơng
Kinh tế nước ta trong 5 năm qua tăng trưởng khá nên đời sống nhân dân
nói chung và cư dân nông thôn ngày càng được cải thiện, thu nhập ngày càng
cao3. Điều này đã tạo điều kiện cho cư dân nông thôn tăng thêm tích lũy. Theo
kết quả sơ bộ, vốn tích luỹ bình quân 1 hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2011
đạt 16,8 triệu đồng, tăng gấp 2,5 lần so với tích luỹ tại thời điểm 01/7/2006
(con số tương ứng của năm 2006 so với 2001 là 2,1 lần). Xét theo loại hộ, hộ
thương nghiệp có vốn tích luỹ bình quân cao nhất (35,3 triệu đồng/hộ), tiếp
đến là hộ vận tải 27,5 triệu đồng/hộ, hộ dịch vụ khác 24,7 triệu đồng/hộ. Hộ
Lâm nghiệp có vốn tích luỹ bình quân thấp nhất, chỉ đạt 9,1 triệu đồng. Qua
các con số này phần nào thể hiện đời sống khó khăn hơn của người dân sống
bằng nghề rừng.

Hình 7. So sánh giữa các vùng kinh tế về mức tích lũy bình quân hộ ở
nông thôn thời điểm 01/7/2011 và tốc độ tăng so với năm 2006
Tuy tốc độ tăng vốn tích luỹ bình quân 1 hộ tương đối đồng đều giữa các
vùng nhưng mức độ chênh lệch về tích lũy giữa các vùng ngày càng tăng.
Vùng Đông Nam Bộ có mức tích lũy cao nhất với mức tích lũy bình quân 24,2
triệu đồng/hộ; trong khi đó vùng Trung du miền núi phía Bắc chỉ đạt mức tích
luỹ bình quân 9,1 triệu đồng/hộ. Theo tính toán sơ bộ, tổng vốn tích luỹ hiện
có của các hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2011 gần 260 nghìn tỷ đồng; trong
3

Thu nhập bình quân 1 nhân khẩu nông thôn năm 2010 tăng 112% so với năm 2006. Nguồn "Kết quả điều tra
Khảo sát mức sống dân cư năm 2010”, NXB Thống kê.
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đó các tỉnh Đồng bằng sông Hồng đóng góp nhiều nhất trong tổng tích luỹ
chiếm khoảng 32% tổng tích luỹ; tiếp đến là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long đạt 27%.
II. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Theo kết quả tổng hợp sơ bộ, đến 01/7/2011, cả nước có 10,37 triệu hộ
nông, lâm nghiệp thuỷ sản và diêm nghiệp (khu vực nông thôn là 9,53 triệu hộ,
chiếm gần 92%), trong đó riêng hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 10,36 triệu hộ
(khu vực nông thôn là 9,52 triệu). Cũng tại thời điểm 01/7/2011, cả nước có
20065 trang trại. Từ kết quả tổng hợp sơ bộ có thể rút ra những nhận xét ban đầu
về trang trại và hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản như sau:
1. Cơ cấu hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có xu hƣớng chuyển dịch
tích cực nhƣng còn chậm, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của từng ngành
Tính đến 01/7/2011, cả nước có 10,36 triệu hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ
sản, giảm 106 nghìn hộ (-1,0%) so với năm 2006 – đây là xu hướng tích cực
trong hoạt động sản xuất ở nước ta. Tuy nhiên, xu hướng tăng, giảm rất khác
nhau và không đồng đều giữa các vùng. Số hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ở
3/6 vùng tăng so với năm 2006: Tây Nguyên tăng mạnh nhất, tăng 115 nghìn
hộ (+15,3%) so với năm 2006, Trung du và miền núi phía Bắc tăng trên 93
nghìn hộ (+5,1%) và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng 0,2%. Ba vùng có
số hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm là: Đồng bằng sông Hồng giảm nhiều
nhất với mức giảm 255 nghìn hộ (-11,4%); Đông Nam Bộ giảm 2,3%; và vùng
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung giảm 1,8%. Trong nội bộ nhóm hộ
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, từng loại hộ có xu hướng chuyển dịch khác
nhau: Hộ nông nghiệp giảm đi trong khi hộ lâm nghiệp và thuỷ sản có tăng lên
tương ứng.
Hộ nông nghiệp: Cả nước có 9,58 triệu hộ, giảm 15,6 vạn hộ (-1,6%) so với
năm 2006. Xu hướng giảm hộ nông nghiệp diễn ra ở 4/6 vùng kinh tế - xã hội. Số
hộ nông nghiệp giảm nhiều nhất là Đồng bằng sông Hồng, giảm gần 260 nghìn hộ
(-11,9%), Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung giảm 3%, Đông Nam Bộ giảm
2,6%, Đồng bằng sông Cửu Long giảm 0,7%. Hai vùng có số hộ nông nghiệp
tăng là: Tây Nguyên tăng 115 nghìn hộ (+15,3%), Trung du và miền núi phía Bắc
tăng 4,8%. Hiện tượng tăng số lượng hộ nông nghiệp diễn ra chủ yếu ở các tỉnh
miền núi phía Bắc và Tây Nguyên - đây cũng là những vùng cơ cấu ngành nghề
của hộ nông thôn chuyển dịch rất chậm trong những năm qua.
Hộ lâm nghiệp: Cả nước có 56,2 nghìn hộ, tăng 22 nghìn hộ (+64,3%) so
với năm 2001, bình quân mỗi năm tăng 10,4%. Số hộ lâm nghiệp tăng mạnh ở
khu vực Tây Nguyên (+37,5%), Trung du và miền núi phía Bắc (+42,6%), Bắc
Trung bộ và duyên hải miền Trung (tăng gấp hơn 2 lần). Đây là xu hướng tích
cực song nhìn chung về số lượng hộ lâm nghiệp còn quá thấp và do vậy trong
những năm tới xu hướng tăng trên cần tiếp tục khuyến khích mạnh hơn nữa để
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khai thác thế mạnh về lao động và đất rừng ở nước ta.
Bảng 5. So sánh hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản qua 2 kỳ Tổng điều tra
năm 2006 và năm 2011
Tổng số

Hộ nông nghiệp

Hộ lâm
nghiệp

Hộ thủy sản

2006

2011

2006

2011

2006

2011

2006

2011

10462367

10356357

9740160

9583846

34223

56229

687984

716282

2248026

1992870

2169691

1911897

2956

3960

75379

77013

1813564

1906896

1799031

1886139

8161

11635

6372

9122

2669079

2620486

2438606

2366285

13339

32332

217134

221869

Tây Nguyên

751647

866623

749966

864746

995

1368

686

509

Đông Nam Bộ

616638

602520

588512

573497

2027

2236

26099

26787

2363413

2366962

1994354

1981282

6745

4698

362314

380982

Cả nước

100,0

99,0

100,0

98,4

100,0

164,3

100,0

104,1

Đồng bằng sông Hồng
Trung du và miền núi
phía Bắc
Bắc Trung Bộ và duyên
hải miền Trung

100,0

88,6

100,0

88,1

100,0

134,0

100,0

102,2

100,0

105,1

100,0

104,8

100,0

142,6

100,0

143,2

100,0

98,2

100,0

97,0

100,0

242,4

100,0

102,2

Tây Nguyên

100,0

115,3

100,0

115,3

100,0

137,5

100,0

74,2

Đông Nam Bộ

100,0

97,7

100,0

97,4

100,0

110,3

100,0

102,6

ĐB sông Cửu Long

100,0

100,2

100,0

99,3

100,0

69,7

100,0

105,2

Số lƣợng (hộ)
Cả nước
Đồng bằng sông Hồng
Trung du và miền núi
phía Bắc
Bắc Trung Bộ và Duyên
hải miền Trung

ĐB sông Cửu Long
Tốc độ tăng, giảm so
với năm 2006 (%)

Hộ thuỷ sản: Cùng với sự phát triển nhanh về sản xuất thuỷ sản trong
những năm qua, số hộ thuỷ sản cũng tăng khá nhanh ở tất cả các vùng. Đến năm
2011 cả nước có 71,6 vạn hộ thuỷ sản, tăng 2,9 vạn hộ (+4,1%) so với năm
2006, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng 1,8 vạn hộ (+5,2%).
Những thay đổi về số lượng từng loại hộ đã làm cho cơ cấu trong nhóm
hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản thay đổi theo hướng tỷ trọng hộ nông nghiệp
giảm đi, tỷ trọng hộ lâm nghiệp và thuỷ sản tăng lên, song mức thay đổi còn rất
chậm. Ví dụ như mức giảm về tỷ trọng của hộ nông nghiệp từ 93,1% năm 2006
giảm xuống còn 92,5% năm 2011, chỉ giảm bình quân 0,1 %/năm.
Bên cạnh đó, tỷ trọng hộ nông nghiệp giảm tương đối đồng đều ở các
vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Đồng
bằng sông Cửu Long. Các vùng Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên hầu
như không có sự thay đổi về tỷ trọng hộ nông nghiệp.
Tỷ trọng hộ lâm nghiệp và hộ thủy sản có tăng nhưng không đáng kể (hộ
lâm nghiệp từ 0,3% năm 2006 lên 0,5% năm 2011, hộ thủy sản từ 6,6% năm
2006 lên 6,9% năm 2011). Tính chung cả hai loại hộ lâm nghiệp và thuỷ sản đến
năm 2011 mới chiếm 7,4% (năm 2006 là 6,9%) so với tổng số hộ nông, lâm
nghiệp và thuỷ sản cả nước. Nói tóm lại, mặc dù có những chuyển dịch cơ cấu
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hộ nhanh ở nhiều vùng nhưng nhìn chung số lượng và tỷ trọng các loại hộ lâm
nghiệp và thuỷ sản còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng về lâm nghiệp và
thuỷ sản của nước ta.
2. Kinh tế trang trại đóng vai trò quan trọng trong quá trình CNH –
HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Trong cuộc Tổng điều tra, tiêu chí trang trại để xác định đơn vị điều tra là
trang trại được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2011/TTBNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Theo
tiêu chí mới, quy mô và kết quả sản xuất của các trang trại từ năm 2011 sẽ phải
đạt mức cao hơn nhiều so với quy định trước đây.
Theo kết quả tổng hợp sơ bộ, năm 2011 cả nước có 20.065 trang trại
(bằng 13,8% số trang trại năm 20104). Trong tổng số, riêng Đồng bằng sông
Cửu Long và Đông Nam Bộ đã có 11.697 trang trại, chiếm 58,3% số trang trại
cả nước. Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long với 6.308 trang trại chiếm
31,4%; Đông Nam Bộ với 5.389 trang trại chiếm 26,9%. Đây là 2 vùng có
nhiều đất đai, diện tích nuôi trồng thủy sản thuận lợi cho việc phát triển kinh tế
trang trại.
Bảng 6. Các loại trang trại phân theo vùng, thời điểm 01/7/2011
Tổng số
trang trại

Trồng
trọt

Chia theo loại trang trại
Nuôi
Chăn
Lâm
trồng
nuôi
nghiệp
t.sản

Tổng
hợp

Số lƣợng (trang trại)
Cả nước
Đồng bằng sông Hồng

20065

8642

6202

51

4433

737

3506

39

2396

3

923

145

587

38

506

6

21

16

Trung du và miền núi phía Bắc
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

1747

756

512

38

258

183

Tây Nguyên

2528

2138

366

0

9

15

Đông Nam Bộ

5389

3434

1844

4

55

52

Đồng bằng sông Cửu Long

6308

2237

578

0

3167

326

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17,5

0,5

38,6

5,9

20,8

19,7

Trung du và miền núi phía Bắc

2,9

0,4

8,2

11,8

0,5

2,2

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

8,7

8,7

8,3

74,5

5,8

24,8

Tây Nguyên

12,6

24,7

5,9

0,0

0,2

2,0

Đông Nam Bộ

26,9

39,8

29,7

7,8

1,2

7,1

Đồng bằng sông Cửu Long

31,4

25,9

9,3

0,0

71,5

44,2

Cơ cấu (%)
Cả nước
Đồng bằng sông Hồng

Cả nước có 8.642 trang trại trồng trọt chiếm 43% tổng số trang trại;
6.202 trang trại chăn nuôi chiếm 30,9%; 4433 trang trại nuôi trồng thủy sản
4

Số trang trại năm 2010 được xác định theo tiêu chí cũ
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chiếm 22,1%; 737 trang trại tổng hợp chiếm 3,7% và 51 trang trại lâm nghiệp
chiếm 0,3%. Số lượng trang trại trồng trọt chủ yếu tập trung ở Đông Nam Bộ,
Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên với 7 809 trang trại chiếm 90,4%
số trang trại trồng trọt toàn quốc; số lượng trang trại thủy sản chủ yếu tập
trung ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng với 4.090 trang
trại chiếm 92,3% số trang trại thủy sản; số lượng trang trại chăn nuôi chủ yếu
tập trung ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng với 4.240 trang trại
chiếm 68,3% số trang trại chăn nuôi.

Hình 7. Cơ cấu trang trại theo lĩnh vực sản xuất, thời điểm 01/7/2011
Trang trại đã sử dụng nhiều ruộng đất và lao động. Tại thời điểm
01/7/2011, diện tích đất nông, lâm nghiệp và diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ
sản do các trang trại đang sử dụng là 157,6 nghìn ha, bình quân 1 trang trại sử
dụng 7,9 ha. Trong tổng số nêu trên thì đất trồng cây lâu năm chiếm tỷ trọng lớn
nhất với 78 nghìn ha (49,5%); đất trồng cây hàng năm 36,7 nghìn ha (23,3% );
diện tích nuôi trồng thủy sản 34,2 nghìn ha (21,7%); đất lâm nghiệp 8,7 nghìn ha
(5,5%). Diện tích đất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản bình quân 1 trang trại cao
nhất là ở vùng Đông Nam Bộ 10,9 ha; Tây Nguyên 8,8 ha; Bắc Trung Bộ và
duyên hải miền Trung 8,7 ha; Đồng bằng sông Cửu Long 7,3 ha; Trung du và
miền núi phía Bắc 4,9 ha và Đồng bằng sông Hồng 3,6 ha. Diện tích đất nông,
lâm nghiệp và thủy sản năm 2011 bình quân trang trại của cả nước và các vùng
tăng cao so các năm trước đây chủ yếu do thay đổi về tiêu chí trang trại.
Kinh tế trang trại phát triển góp phần tạo việc làm cho lao động nông
thôn. Theo kết quả sơ bộ, tại thời điểm 01/7/2011, các trang trại cả nước đã tạo
công ăn, việc làm thường xuyên cho gần 100 nghìn lao động và rất nhiều lao
động thời vụ, tạm thời ở các địa phương.
Kinh tế trang trại phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô ngày
càng lớn, gắn với thị trường
Tổng thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của các trang trại năm
2011 đạt gần 39 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 6% giá trị sản xuất nông, lâm
nghiệp và thuỷ sản), bình quân 1942,5 triệu đồng 1 trang trại. Tổng thu sản xuất
nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân 1 trang trại cao nhất là vùng Trung du
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và miền núi phía Bắc 2.868 triệu đồng, Đồng bằng sông Hồng 2.519 triệu đồng,
Đông Nam Bộ 2.353 triệu đồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 1 580
triệu đồng, Đồng bằng sông Cửu Long 1.540 triệu đồng và thấp nhất là Tây
Nguyên 1.315 triệu đồng.
Giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản bán ra năm
2011 là 38.249 tỷ đồng, bình quân 1 trang trại 1.906,2 triệu đồng. Trong tổng giá
trị sản phẩm và dịch vụ, tỷ suất hàng hoá (phần trang trại bán ra) chiếm đến
98,1%. Các vùng có tỷ suất hàng hoá cao là: Đông Nam Bộ 99,0%, Đồng bằng
sông Cửu Long 98,6%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung 98,4%, Đồng
bằng sông Hồng 98,2%, Tây Nguyên 96%, thấp nhất là Trung du và miền núi
phía Bắc 92,2%.
Những nhận xét bước đầu từ kết quả tổng hợp nhanh về một số chỉ tiêu
chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011
nêu trên đã cho mộtbức tranh toàn cảnh về thực trạng cũng như những vấn đề
đặt ra trong nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản hiện nay ở nước ta. Những kết
quả to lớn về chuyển dịch cơ cấu hộ nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng nông
thôn, phát triển các loại hình sản xuất (hộ, trang trại) nông, lâm nghiệp và thuỷ
sản cũng như những tồn tại, bất cập không nhỏ về sự chậm phát triển hạ tầng
nông thôn ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Tây nguyên, ở những tỉnh
thuộc vùng sâu,vùng xa, hay như sự chậm chuyển dịch trong cơ cấu hộ nông
thôn, chậm hay như phát triển nghề rừng, thủy sản chưa tương xứng với tiềm
năng trên phạm vi cả nước cũng như trong từng vùng kinh tế, từng địa
phương,... bước đầu đã được lượng hoá với nhiều chỉ tiêu thống kê hữu ích.
Theo kế hoạch Ban chỉ đạo Tổng điều nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản
Trung ương sẽ công bố kết quả chính thức vào quý III năm 2012. Kết quả chính
thức với nhiều chỉ tiêu thống kê được tính toán và phân tích chuyên sâu, được
công bố thông qua nhiều loại sản phẩm thông tin (ấn phẩm, đĩa CD, cơ sở dữ
liệu,...) sẽ đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu thông tin về nông thôn, nông nghiệp và
thủy sản của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương./.
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