
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

(TÀI KHOẢN ĐỊA PHƯƠNG) 

 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU 

QUẢN LÝ NĂNG LỰC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

NGÀNH KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 
(Phiên bản 2.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 8 năm 2022 



2 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

(TÀI KHOẢN ĐỊA PHƯƠNG) 

 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU 

QUẢN LÝ NĂNG LỰC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

NGÀNH KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 
 (Phiên bản 2.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 8 năm 2022 



3 

 

MỤC LỤC 
 

I. Hướng dẫn chức năng chung của quản trị ............................................................................... 7 

1. Đăng nhập ........................................................................................................................... 7 

2. Quản lý thông tin tài khoản ................................................................................................ 8 

II Danh mục ................................................................................................................................ 8 

1. Đơn vị ................................................................................................................................. 8 

III. Kết quả thực hiện ................................................................................................................ 11 

1. Kinh tế hợp tác ................................................................................................................. 11 

1.1. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (tháng) ........................................................ 11 

1.2. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (6 tháng) ..................................................... 12 

1.3. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (năm) (chức năng III.1 → III.7) ................ 13 

1.4. Đánh giá xếp loại (chức năng III.8) .......................................................................... 15 

1.5. Vốn kinh doanh, doanh thu bình quân (chức năng III.10) ........................................ 16 

1.6. Ứng dụng công nghệ cao (chức năng III.9) .............................................................. 18 

1.7. Tỷ lệ giá trị sản phẩm (chức năng III.11) .................................................................. 20 

1.8. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực (chức năng III.12) .............................. 21 

1.9. Chính sách hỗ trợ ...................................................................................................... 23 

2. Ngành nghề nông thôn ...................................................................................................... 24 

2.1. Lao động được đào tạo nghề (chức năng III.14 → III.15) ....................................... 24 

2.2. Kết quả sản xuất, kinh doanh ngành nghề (chức năng III.16 → III.23) ................... 26 

2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của làng nghề, làng nghề truyền thống (chức năng 

III.25) ................................................................................................................................ 27 

2.4. Công nhận làng nghề, nghề truyền thống, nghệ nhân (chức năng III.24) ................ 29 

3. Bố trí dân cư ..................................................................................................................... 30 

3.1. Số lượng hộ được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư (chức năng III.26) ....................... 30 

3.2. Danh mục dự án (chức năng III.28) .......................................................................... 31 

3.3. Tình hình thực hiện dự án (chức năng III.27) ........................................................... 33 

4. Cơ điện nông nghiệp ......................................................................................................... 35 

4.1. Số lượng/công suất máy móc, thiết bị (chức năng III.29 → III.30) .......................... 35 

4.2. Cơ giới hóa trồng trọt (chức năng III.31) ................................................................. 37 

4.3. Cơ giới hóa chăn nuôi (chức năng III.32) ................................................................. 38 

4.4. Cơ giới hóa thủy sản (chức năng III.33) ................................................................... 40 

4.5. Cơ giới hóa lâm nghiệp (chức năng III.34) ............................................................... 41 

4.6. Cơ giới hóa sản xuất muối (chức năng III.35) .......................................................... 42 

5. Nghề muối ........................................................................................................................ 44 



4 

 

5.1. Tình hình sản xuất, chế biến, nhập khẩu & lưu thông (chức năng III.36) ................ 44 

5.2. Xây dựng mô hình khuyến nông, dự án khác (chức năng III.37) .............................. 45 

5.3. Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng (chức năng III.38) .................................................. 47 

6. CTMTQG giảm nghèo ..................................................................................................... 48 

6.1. Lao động trẻ em ......................................................................................................... 48 

6.2. Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (chức năng III.40) .................... 51 

6.3. Thực hiện dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp (chức năng III.41) ................. 53 

6.4. Không còn nạn đói (chức năng III.44) ...................................................................... 55 

6.5. Bảo hiểm nông nghiệp (chức năng III.42 → III.43) ................................................. 56 

7. Trang trại (chức năng III.13) ............................................................................................ 58 

IV. Kiểm duyệt báo cáo ............................................................................................................ 59 

1. Kinh tế hợp tác ................................................................................................................. 59 

1.1. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (tháng) ........................................................ 59 

1.2. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (6 tháng) ..................................................... 60 

1.3. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (năm) .......................................................... 61 

1.4. Đánh giá xếp loại ...................................................................................................... 62 

1.5. Vốn kinh doanh, doanh thu bình quân ....................................................................... 62 

1.6. Ứng dụng công nghệ cao ........................................................................................... 63 

1.7. Tỷ lệ giá trị sản phẩm ................................................................................................ 64 

1.8. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực ............................................................. 65 

1.9. Kinh phí hỗ trợ .......................................................................................................... 66 

V. Thống kê .............................................................................................................................. 67 

1. Kinh tế hợp tác ................................................................................................................. 67 

1.1. Số liệu HTX, LH HTX (tháng) ................................................................................... 67 

1.2. Số liệu HTX, LH HTX (6 tháng) ................................................................................ 68 

1.3. Số liệu liên hiệp hợp tác xã (chức năng IV.2) ........................................................... 68 

1.4. Thành viên, lao động, doanh thu, thu nhập của LH HTX ......................................... 68 

1.5. Số liệu hợp tác xã (chức năng IV.1) .......................................................................... 69 

1.6. Thành viên hợp tác xã (chức năng IV.3) ................................................................... 69 

1.7. Lao động thường xuyên HTX (chức năng IV.4) ........................................................ 70 

1.8. Doanh thu bình quân HTX (chức năng IV.5) ............................................................ 70 

1.9. Vốn kinh doanh, doanh thu bình quân (chức năng IV.10) ........................................ 70 

1.10. Thành viên, lao động, doanh thu, thu nhập HTX .................................................... 71 

1.11. Đánh giá xếp loại hợp tác xã nông nghiệp (chức năng IV.8).................................. 71 

1.12. Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao (chức năng IV.9) ........................................... 72 

1.13. Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất dưới hình thức LD-LK (chức năng IV.11) ... 72 



5 

 

1.14. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực (chức năng IV.12) ............................ 73 

1.15. Số liệu tổ hợp tác (chức năng IV.6) ......................................................................... 73 

1.16. Thành viên tổ hợp tác (chức năng IV.7) .................................................................. 74 

1.17. Vốn, tài sản của tổ hợp tác nông nghiệp ................................................................. 74 

1.18. Chính sách hỗ trợ HTX ............................................................................................ 74 

1.19. Chính sách hỗ trợ THT ............................................................................................ 75 

1.20. Chính sách hỗ trợ liên kết ........................................................................................ 75 

2. Ngành nghề nông thôn ...................................................................................................... 76 

2.1. Lao động được đào tạo nghề (chức năng IV.14) ....................................................... 76 

2.2. Hiệu quả đào tạo nghề (chức năng IV.15) ................................................................ 76 

2.3. Kết quả sản xuất, kinh doanh ngành nghề (chức năng IV.16 → IV.23) ................... 76 

2.4. Kết quả sản xuất, kinh doanh làng nghề truyền thống (chức năng IV.25) ................ 77 

2.5. Tình hình công nhận làng nghề, nghệ nhân (chức năng IV.24) ................................ 77 

3. Bố trí dân cư ..................................................................................................................... 78 

3.1. Số lượng hộ được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư (chức năng IV.26)........................ 78 

3.2. Kết quả thực hiện vốn bố trí dân cư (chức năng IV.27) ............................................ 78 

3.3. Danh mục dự án, phương án đầu tư (chức năng IV.28) ............................................ 79 

4. Cơ điện nông nghiệp ......................................................................................................... 79 

4.1. Số lượng máy móc thiết bị (chức năng IV.29) ........................................................... 79 

4.2. Công suất các loại máy móc thiết bị (chức năng IV.30) ........................................... 80 

4.3. Cơ giới hóa trồng trọt (chức năng IV.31) ................................................................. 80 

4.4. Cơ giới hóa chăn nuôi (chức năng IV.32) ................................................................. 80 

4.5. Cơ giới hóa thủy sản (chức năng IV.33) ................................................................... 81 

4.6. Cơ giới hóa lâm nghiệp (chức năng IV.34) ............................................................... 81 

4.7. Cơ giới hóa sản xuất muối (chức năng IV.35) .......................................................... 82 

5. Nghề muối ........................................................................................................................ 82 

5.1. Kết quả sản xuất diêm nghiệp (chức năng IV.36) ..................................................... 82 

5.2. Xây dựng mô hình khuyến nông (chức năng IV.37) .................................................. 82 

5.3. Thực hiện dự án đầu tư (chức năng IV.38) ............................................................... 83 

6. Hỗ trợ giảm nghèo ............................................................................................................ 83 

6.1. Lao động trẻ em ......................................................................................................... 83 

6.2. Kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX (theo giai đoạn) ........................... 84 

6.3. Kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX (theo năm) (chức năng IV.40) ..... 84 

6.4. Chính sách bảo hiểm (chức năng IV.42) ................................................................... 85 

6.5. Kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp (chức năng 

IV.41) ................................................................................................................................ 85 



6 

 

6.6. Thiệt hại xảy ra trong TH chính sách BHNN ............................................................ 86 

6.7. Bồi thường thiệt hại trong TH chính sách BHNN (chức năng IV.43) ....................... 86 

6.8. Chương trình không còn nạn đói (chức năng IV.44) ................................................. 87 

7. Trang trại .......................................................................................................................... 87 

7.1. Chỉ tiêu báo cáo trang trại (6 tháng) ........................................................................ 87 

7.2. Chỉ tiêu báo cáo trang trại (năm) (chức năng IV.13) ............................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

I. Hướng dẫn chức năng chung của quản trị 

1. Đăng nhập 

Bước 1: Truy cập đến trang quản trị theo đường dẫn:  

http://gsdgdcrd.vn/cms.nc 

Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập: 

 
Bước 2: Điền Tài khoản, Mật khẩu và Mã bảo mật vào các ô tương ứng 

Bước 3: Click  để thực hiện truy cập vào 

trang quản trị. Màn hình trang chủ của quản trị khi login thành công: 

 
 

 

 

 

http://gsdgdcrd.vn/cms.nc
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2. Quản lý thông tin tài khoản 

Click User vừa đăng nhập, hiển thị các chức năng sau: 

 
(1) Click “Thay đổi thông tin”, hiển thị cửa sổ cập nhật thông tin: 

 

Điền đầy đủ thông tin; Click  để cập nhật thông tin. 

(2) Click “Thay đổi mật khẩu”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
 

(3) Click “Thoát” để trở về trạng thái trước khi đăng nhập hệ thống. 

 

II Danh mục 

1. Đơn vị 

Lưu ý:  

• Tài khoản cấp tỉnh chủ động tạo tài khoản cho cấp huyện đối với 

Phòng Kinh tế hợp tác 
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• Cách đặt tên: <Tên tỉnh>-<Tên huyện> 

Ví dụ: namdinh-haihau 

Tại màn hình chính chọn “Danh mục” → Chọn “Đơn vị” hiển thị màn hình chức 

năng: 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Cấp đơn vị: Lựa chọn cấp đơn vị cần tìm 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu thay đổi” để lưu 
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Lưu ý: Chỉ chọn nhóm chức năng được truy cập “Báo cáo số liệu - Kinh tế hợp 

tác” 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu thay đổi” để lưu 

Lưu ý: Tại màn hình này người dùng có thể 

• Cấp lại mật khẩu cho tài khoản cấp huyện 

• Thay đổi tên, địa chỉ của đơn vị cấp huyện 

• Chọn nhóm chức năng được truy cập cho tài khoản cấp huyện 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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III. Kết quả thực hiện 

1. Kinh tế hợp tác 

1.1. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (tháng) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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1.2. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (6 tháng) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

1.3. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (năm) (chức năng III.1 → III.7) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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1.4. Đánh giá xếp loại (chức năng III.8) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

1.5. Vốn kinh doanh, doanh thu bình quân (chức năng III.10) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

1.6. Ứng dụng công nghệ cao (chức năng III.9) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Click “Thêm hợp tác xã”: Hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Kết thúc cập nhật” để quy về màn hình thêm mới 

Sau khi cập nhật thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để 

gửi báo cáo lên cấp trên 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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1.7. Tỷ lệ giá trị sản phẩm (chức năng III.11) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

1.8. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực (chức năng III.12) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 
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(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

1.9. Chính sách hỗ trợ 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Tìm kiếm theo Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ 

liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 
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(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu; Click “Gửi thông tin” để gửi 

báo cáo lên cấp trên 

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

2. Ngành nghề nông thôn 

2.1. Lao động được đào tạo nghề (chức năng III.14 → III.15) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

2.2. Kết quả sản xuất, kinh doanh ngành nghề (chức năng III.16 → III.23) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Kỳ báo cáo: Lựa chọn kỳ báo cáo cần xem; Click “Tìm kiếm” 

(3) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 



27 

 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(6) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của làng nghề, làng nghề truyền thống 

(chức năng III.25) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Kỳ báo cáo: Lựa chọn kỳ báo cáo cần xem; Click “Tìm kiếm” 

(3) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm 

(4) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(6) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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2.4. Công nhận làng nghề, nghề truyền thống, nghệ nhân (chức năng III.24) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

3. Bố trí dân cư 

3.1. Số lượng hộ được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư (chức năng III.26) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

3.2. Danh mục dự án (chức năng III.28) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” để lưu 

(3) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” để lưu  

(4) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

3.3. Tình hình thực hiện dự án (chức năng III.27) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 
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(3) Năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần xem; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(6) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

4. Cơ điện nông nghiệp 

4.1. Số lượng/công suất máy móc, thiết bị (chức năng III.29 → III.30) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

4.2. Cơ giới hóa trồng trọt (chức năng III.31) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

4.3. Cơ giới hóa chăn nuôi (chức năng III.32) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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4.4. Cơ giới hóa thủy sản (chức năng III.33) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

4.5. Cơ giới hóa lâm nghiệp (chức năng III.34) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

4.6. Cơ giới hóa sản xuất muối (chức năng III.35) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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5. Nghề muối 

5.1. Tình hình sản xuất, chế biến, nhập khẩu & lưu thông (chức năng III.36) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

5.2. Xây dựng mô hình khuyến nông, dự án khác (chức năng III.37) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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5.3. Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng (chức năng III.38) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

6. CTMTQG giảm nghèo 

6.1. Lao động trẻ em 

 

(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Kỳ báo cáo: Lựa chọn kỳ báo cáo cần xem; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(6) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 



51 

 

6.2. Kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (chức năng III.40) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Kỳ báo cáo: Lựa chọn kỳ báo cáo cần xem; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(6) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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6.3. Thực hiện dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp (chức năng III.41) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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6.4. Không còn nạn đói (chức năng III.44) 

 

(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

6.5. Bảo hiểm nông nghiệp (chức năng III.42 → III.43) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 



57 

 

(3) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(4) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 

 
Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 
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7. Trang trại (chức năng III.13) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Kỳ báo cáo: Lựa chọn kỳ báo cáo cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(3) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Thêm mới: Click “Thêm mới” hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Điền đầy đủ thông tin; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(5) Sửa thông tin: Click “Chỉnh sửa”, hiển thị cửa sổ cập nhật dữ liệu 
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Điền thông tin cần sửa; Click “Lưu dữ liệu” lưu lại chưa gửi; Click “Gửi thông 

tin” để gửi lên cấp trên  

(6) Xóa thông tin: Click xóa, hiển thị cửa sổ xác nhận xóa 

 
 

IV. Kiểm duyệt báo cáo 

Lưu ý: Chức năng này chỉ hiển thị đối với tài khoản cấp Tỉnh nhận báo cáo 

từ cấp Huyện gửi lên 

1. Kinh tế hợp tác 

1.1. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (tháng) 
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(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 

 

1.2. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (6 tháng) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 

 

1.3. Số liệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (năm) 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 
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1.4. Đánh giá xếp loại 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 

 

1.5. Vốn kinh doanh, doanh thu bình quân 
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(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 

 
Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 

 

1.6. Ứng dụng công nghệ cao 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 

 

1.7. Tỷ lệ giá trị sản phẩm 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 

 

1.8. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 

 

1.9. Kinh phí hỗ trợ 

 
(1) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Tìm kiếm” 

(2) Trạng thái: Lựa chọn trạng thái cần tìm; Hiển thị danh sách kết quả theo trạng 

thái cần tìm 

(3) Tiếp nhận thông tin: Click  hiển thị cửa sổ dữ liệu 
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Lựa chọn “Chấp nhận” để duyệt thông tin; Click “Không chấp nhận” để không 

duyệt thông tin; Sau khi lựa chọn kết quả duyệt; Click “Duyệt thông tin” 

 

V. Thống kê 

1. Kinh tế hợp tác 

1.1. Số liệu HTX, LH HTX (tháng) 

 
(1) Tìm kiếm theo kỳ báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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1.2. Số liệu HTX, LH HTX (6 tháng) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.3. Số liệu liên hiệp hợp tác xã (chức năng IV.2) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.4. Thành viên, lao động, doanh thu, thu nhập của LH HTX 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 
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(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.5. Số liệu hợp tác xã (chức năng IV.1) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.6. Thành viên hợp tác xã (chức năng IV.3) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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1.7. Lao động thường xuyên HTX (chức năng IV.4) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.8. Doanh thu bình quân HTX (chức năng IV.5) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.9. Vốn kinh doanh, doanh thu bình quân (chức năng IV.10) 
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(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.10. Thành viên, lao động, doanh thu, thu nhập HTX 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.11. Đánh giá xếp loại hợp tác xã nông nghiệp (chức năng IV.8) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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1.12. Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao (chức năng IV.9) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.13. Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất dưới hình thức LD-LK (chức năng 

IV.11) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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1.14. Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực (chức năng IV.12) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.15. Số liệu tổ hợp tác (chức năng IV.6) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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1.16. Thành viên tổ hợp tác (chức năng IV.7) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.17. Vốn, tài sản của tổ hợp tác nông nghiệp 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.18. Chính sách hỗ trợ HTX 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 
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(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.19. Chính sách hỗ trợ THT 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

1.20. Chính sách hỗ trợ liên kết 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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2. Ngành nghề nông thôn 

2.1. Lao động được đào tạo nghề (chức năng IV.14) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

2.2. Hiệu quả đào tạo nghề (chức năng IV.15) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

2.3. Kết quả sản xuất, kinh doanh ngành nghề (chức năng IV.16 → IV.23) 
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(1) Tìm kiếm theo ngành nghề: Lựa chọn ngành nghề cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(4) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(5) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

2.4. Kết quả sản xuất, kinh doanh làng nghề truyền thống (chức năng IV.25) 

 
(1) Tìm kiếm theo ngành nghề: Lựa chọn ngành nghề cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(4) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(5) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

2.5. Tình hình công nhận làng nghề, nghệ nhân (chức năng IV.24) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 
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(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

3. Bố trí dân cư 

3.1. Số lượng hộ được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư (chức năng IV.26) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

3.2. Kết quả thực hiện vốn bố trí dân cư (chức năng IV.27) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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3.3. Danh mục dự án, phương án đầu tư (chức năng IV.28) 

 
(1) Tìm kiếm theo loại dự án: Lựa chọn loại dự án cần xem; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Tìm kiếm nội dung: Điền nội dung cần tìm; Click “Thống kê dữ liệu” hiển thị 

danh sách dữ liệu 

(4) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(5) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

4. Cơ điện nông nghiệp 

4.1. Số lượng máy móc thiết bị (chức năng IV.29) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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4.2. Công suất các loại máy móc thiết bị (chức năng IV.30) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

4.3. Cơ giới hóa trồng trọt (chức năng IV.31) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

4.4. Cơ giới hóa chăn nuôi (chức năng IV.32) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 
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(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

4.5. Cơ giới hóa thủy sản (chức năng IV.33) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

4.6. Cơ giới hóa lâm nghiệp (chức năng IV.34) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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4.7. Cơ giới hóa sản xuất muối (chức năng IV.35) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

5. Nghề muối 

5.1. Kết quả sản xuất diêm nghiệp (chức năng IV.36) 

 
(1) Tìm kiếm theo kỳ báo cáo: Lựa chọn kỳ báo cáo cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

5.2. Xây dựng mô hình khuyến nông (chức năng IV.37) 
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(1) Tìm kiếm theo kỳ báo cáo: Lựa chọn kỳ báo cáo cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

5.3. Thực hiện dự án đầu tư (chức năng IV.38) 

 
(1) Tìm kiếm theo kỳ báo cáo: Lựa chọn kỳ báo cáo cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

6. Hỗ trợ giảm nghèo 

6.1. Lao động trẻ em 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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6.2. Kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX (theo giai đoạn) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

6.3. Kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX (theo năm) (chức năng 

IV.40) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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6.4. Chính sách bảo hiểm (chức năng IV.42) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

6.5. Kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp 

(chức năng IV.41) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(3) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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6.6. Thiệt hại xảy ra trong TH chính sách BHNN 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

6.7. Bồi thường thiệt hại trong TH chính sách BHNN (chức năng IV.43) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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6.8. Chương trình không còn nạn đói (chức năng IV.44) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

7. Trang trại 

7.1. Chỉ tiêu báo cáo trang trại (6 tháng) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 
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7.2. Chỉ tiêu báo cáo trang trại (năm) (chức năng IV.13) 

 
(1) Tìm kiếm theo năm báo cáo: Lựa chọn năm báo cáo cần tìm; Click “Thống kê 

dữ liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(2) Xem danh sách đơn vị đã báo cáo và chưa báo cáo 

(3) Thống kê dữ liệu: Sau khi lựa chọn các thông tin cần tìm; Click “Thống kê dữ 

liệu” hiển thị danh sách dữ liệu 

(4) Kết xuất dữ liệu: Sau khi lựa chọn thông tin; Click “Thống kê dữ liệu” hiển 

thị danh sách kết quả; Click “Kết xuất dữ liệu” 

 

-------------------------------------- 

 


