
Phụ lục II 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRANG TRẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 

 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

................., ngày .... tháng .... năm ........... 

 

BÁO CÁO 

Về kinh tế trang trại năm........ 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện 

I. CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm .... 

1 Tổng số trang trại Trang trại  

 Trong đó:   

 - Trang trại trồng trọt Trang trại  

 - Trang trại chăn nuôi Trang trại  

 - Trang trại lâm nghiệp Trang trại  

 - Trang trại nuôi trồng thủy sản Trang trại  

 - Trang trại sản xuất muối Trang trại  

 - Trang trại tổng hợp Trang trại  

2 Số trang trại tăng Trang trại  

3 Số trang trại giảm (ngừng hoặc chuyển hoạt động phi 

nông nghiệp) 

Trang trại  

4 Tổng diện tích đất của các trang trại ha  

5 Giá trị vốn đầu tư và vốn sản xuất kinh doanh bình 

quân một trang trại 

Triệu đồng  

6 Tổng số lao động thường xuyên của các trang trại Người  

7 Số trang trại có báo cáo về giá trị sản xuất Trang trại  

8 Tổng giá trị sản xuất của các trang trại Triệu đồng  

 



II. CÁC NỘI DUNG KHÁC: Tình hình thực hiện có chế chính sách phát triển 

trang trại (nếu có); kết quả đạt được; giới thiệu một số mô hình trang trại hiệu quả trên địa 

bàn; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị. 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- Lưu: ... 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo nội dung tại phần I, gửi kèm trích sao các kê 

khai thông tin về trang trại của chủ trang trại trên địa bàn tới Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


