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THÔNG TƯ LĨÊN TỊCH 

Hirớng dân vê phirong pháp điều tra, xác đ ịnh chi phí sản xuất,  
tinh giá thành sản xuâí ỉúa hàng hóa các vụ sản xuât trong năm 

Căn cử Luật Giá sổ ỉ 1/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điêu của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ09/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về 
kinh doanh xuất khau gạo; 

Căn cứ Nghi định sô 215/20]3/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sô 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ihôn 
ban hành Thông tư liên tịch hướng dân vê phương pháp điêu tra, xác định chi phí 
sản xuất, tỉnh giá thành sản xuất lúa hàng hỏa các vụ sản xuất trong năm. 

Chuông  I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều ch ỉnh 

Thông tư này hướng dân vê phương pháp điêu tra, xác định chi phí sản xuất, 
tính giá thành sản xuất lúa hàng hóa (sau đây gọi tắt là lúa) thực tế và xác định giá 
thành sản xuất lúa binh quân dự tính của các vụ sản xuất trong năm trong điều kiện 
sản xuất bình thường, không có thiến tai, dịch bệnh. 

Điều 2. Đố i  tircmg áp dụng 

Thông tư này áp dụng đôi với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có 
liên quan đến quàn lý, sản xuât và kinh doanh lúa, gạo tại Việt Nam. 

Điều 3. Nguyên tắc điều tra, khảo sát,  tổng họp số l iệu điều tra, xác đ ịnh 
chi phí sản xuất,  tính giá thành sản xuất lúa thục tế và giá thành sản xuất lúa 
b ình quân dụ tính 

1. Thực hiện điêu tra, khảo sát và tông hợp sô liệu điêu tra, khảo sát dựa trên 
c ác căn cứ: 



a) Trình độ và điêu kiện sản xuất, cụ thế là: quy mô sản xuất, cơ sở vật chất kỹ 
thuật, điều kiện cung ứng vật tư; số lượng, chất lượng lao động; hệ thống sinh thái, 
hệ thống canh tác, trình độ thâm canh, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
mức độ chủ động vê hạ tâng cơ sở và những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sản 
xuất và tiêu thụ sản phâm; 

b) Hệ thông định mức kinh tế - kỹ thuật: Căn cứ các định mức kinh tế - kỹ 
thuật do cơ quan có thấm quyền ban hành để hướng dẫn áp dụng tại địa bàn khảo sát 
gôm: định mức đâu tư giông, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, định mức tưới tiêu, 
định mức đâu tư công lao động và các định mức khác có liên quan (nếu có). Trường 
họp không có định mức kinh tế - kỹ thuật tlìì căn cứ vào các chi phí quy định tại 
Khoản 2 Điêu 6 Thông tư này đê tính toán; 

c) Tài liệu ghi chép, phỏng vấn, điều tra, xác minh trực tiếp từ tổ chức (nếu 
có), hộ sản xuât và người lao động; 

d) Các số liệu thống kê tối đa trong 03 năm liền kề; 

đ) Giá thị trường tại thời điếm hoặc gần nhất vói thời điểm cần xác định chi 
phí sản xuât và tính giá thành lúa. 

2. Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất lúa được tính toán trên cơ sở kết quả 
điêu Ira, khảo sát thực tế sản xuất của từng hộ sản xuất lúa và tiến hành tổng họp số 
liệu theo phương pháp tính bình quân gia quyền. 

3. Giá thành sản xuất lúa bình quân dự tính được tính toán trên CO' sở giá thành 
sản xuât lúa bình quân thực tế của toàn khu vực sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) dự kiến của cả nước của năm kê hoạch do Quốc hội công bố. 

Chu ong ĨI 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 4. Phương pháp điều tra, khảo sát và tổng họp số l iệu, kết quả điều 
tra khảo sát đê xác đ ịnh chi phí sản xuất,  tính giá thành sản xuất lúa thực íế ,  
giá thành sản xuât lúa b ình quân dự tính 

1. Chọn mâu điến hình suy rộng đe chọn đối tượng khảo sát, cụ thể: 

a) Chọn vùng (hoặc địa bàn) khảo sát trong tỉnh: gồm tối thiểu 3 huyện/tỉnh. 

b) Chọn vùng (hoặc địa bàn) khảo sát trong huyện: gồm tối thiểu 3 xã/huyện. 

Việc chọn các vùng khảo sát trên do Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn đại 
diện cho ba vùng thực tê có sản xuât lúa, gôm: vùng có điều kiện sản xuất thuận lọi, 
vùng có điều kiện sản xuầt trung bình, vùng có điêu kiện sản xuất kbó khăn kết họp 
với tiêu chí vê hệ thông sinh thái và hệ thông canh tác lúa. 

c) Chọn đôi tượng khảo sát: đôi tượng khảo sát được chọn ]à hộ thực tế có 
sản xuất lúa thuộc vùng khảo sát thuộc địa bàn xã được lựa chọn nói trên để khảo 
sát thu thập số liệu. Mỗi địa bàn xã chọn tôi thiêu 15 hộ sản xuất lúa theo tiêu chí 



do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn đại diện cho ba nhóm hộ sản xuất lúa (mỗi 
nhóm chiêm khoảng 1/3 tông sô hộ sản xuât được lựa chọn): gồm nhóm hộ sản xuất 
có năng suất lúa cao, nhóm hộ sản xuất có năng suất lúa trung bình và nhóm hộ có 
năng suất lúa dưới trung bình, có kêt họp với các tiêu chí về chất lượng lúa. 

2. Tống họp số liệu ghi chép ban đầu, phương pháp phỏng vấn hồi tưởng CỦ£ 
hộ sản xuất kết họp với xác minh thực tế điều kiện sản xuất kinh doanh, tình hình thị 
trườne và đôi chiêu với các đinh mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành áp dụng trong vùng (hoặc địa bàn) khảo sát (nếu có); 

3. So sánh, đoi chiếu 

So sánh, đôi chiêu kêt quả điêu tra thực tế với các số liệu thống kê, giá thi 
trường tại thời điếm hoặc gân nhất với thời điếm cần xác định chi phí sản xuất và 
tính giá thành lúa. 

Trường họp chi phí vật chất, công lao động có giá thị trường thì lấy theo giá 
thị trường. Neu không xác định được giá thị trường thì lấy giá trung bình giữa số liệu 
thông kê tôi đa 3 năm liên kê trước và giá bình quân của các hộ được điều tra, phỏng 
vấn cung cấp. 

4. Tống họp sô liệu, kết quả điều tra 

a) Tổng họp kêí quả điêu tra khảo sát trong một xã 

- Tổng hợp chi phí sản xuất: Cộng dồn từng yếu tố chi phí hợp ]ý đã chi ra cho 
sản xuất lúa của tất cả các hộ sản xuất được điều tra thành mức tổng chi phí sản xuất 
sau đó chia (:) cho tông diện tích cộng dồn của các hộ điều tra tương ứng để tìm mức 
chi phí sản xuât bình quân của tùng yêu tô chi phí và tông mức chi phí chung tính 
cho mỗi hecta lúa. 

- Tông hợp giá thành một đơn vị sản phâm: Cộng dồn sản lượng lúa của tất cả 
các hộ điêu tra thành mức tông sản lượng sau đó chia (:) cho tống diện tích cộng dồn 
của các hộ điều tra tương ứng để tìm ra mức năng suất bình quân chung cho hecta. 
Sau đó lây chi phí sản xuâl bình quân của một hecta chia (:) cho năng suất bỉnh quân 
một hecta đê tìm ra giá thành bình quân cho một kilôgam lúa. 

b) Tống họp kêt quả điêu tra, khảo sát trong một huyện 

- Tống hợp chi phí sản xuất: Lấy kêt quả tính toán chi phí sản xuất bình quân 
của từng xã cộng lại chia cho số xã khảo sát (tùng yếu tố chi phí và tong mức chi phí 
cho một hecta). 

- Tống họp giá thành một đơn vị sản phâm: Lấy kết quả tính toán giá thành 
sản phấm bình quân của từng xã cộng lại chia bình quân. 

c) Tong họp kết quả điêu tra, khảo sát trong một tỉnh 

- Tống họp chi phí sản xuât: Lây kêt quả tính toán chi phí sản xuất bình quân 
của từng huyện cộng lại chia số huyện khảo sát (từng yếu tố chi phí và tống mức chi 
phí cho một hecta). 

- Tống họp giá thành một đơn vị sản phâm: Lây kết quả tính toán giá thành 



sản phẩm bình quân của tùng huyện cộng lại chia bình quân. 

Điều 5Ề  Nguyên tắc tính toán và đơn v ị  tính 

1. Nguyên tắc tính toán 

a) Chi phí sản xuất bao gồm những chi phí thực tế mà hộ sản xuất đã chi ra 
trong một vụ sản xuất lúa. Trưòng họp nếu có chi phLphát. sinh (chi phí-cho sản-xuất 
lúa và chi phí cho sản xuất cây trồng khác) thì phải phân bổ họp lý cho từng loại cây 
trồng. 

b) Chi phí sản xuất họp lý là những chi phí thực tế mà thực tế hộ sản xuất lúa 
đã chi ra trong quá trình sản xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và phù họp với 
các căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

Mỗi khoản mục chi phí sản xuất để tính giá thành sản xuất lúa phải được phân 
tích, xác định rõ về sổ lượng, giá trị, thời gian và địa điểm chi. 

2. Đơn vị tính 

Tính chi phí sản xuất theo từng yếu tố chi phí và tính thành tiền đồng (VNĐ) 
và quy về cho một hecta (đồng/ha). 

Tính giá thành sản xuất lúa theo từng khoản mục cụ thể và thể hiện bằng tiền 
đồng (VNĐ) cho một kg lúa (đồng/kg). 

Điều 6. Tính năng suất thu hoạch thực tế và chi phí sản xuất thực tế 

1. Tính năng suất (W): Tính năng suất thực tế thu hoạch. 

Khi tính năng suất thực tế thu hoạch cần tập hợp sổ liệu thực te từ sổ sách ghi 
chép và phỏng vấn trực tiếp hộ sản xuất; có thể kết hợp xem xét số liệu thống kê về 
năng suât các vụ (năm) liên kề của cơ quan thống kê và xem xét moi quan hệ giữa 
suất đâu tư với năng suất lúa với hệ thống định mức kinh tể - kỹ thuật (nếu có) và 
kinh nghiệm theo dõi thực tê nhiêu năm của các cơ quan nông nghiệp, thống kê. 

Đơn vị tính năng suất lúa thống nhất là: tấn/ha. 

2. Tính tổng chi phí sản xuất lúa thực tế (TCtt) 

Công thức: TCtt = c + V - pth - pht 

Trong đó: - TCtt là Tổng chi phí sản xuất thực tế (đồng/ha). 

- c là Chi phí vật chất trên một ha (đồng). 

- V là Chi phí lao động trên một ha(đồng). 

- pth là Giá trị sản phẩm phụ thu hồi (đồng). 

- Pht là các khoản được hỗ trợ (nếu có) (đồng). 

a) Tính chi phí vật chất (C) 
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Chi phí vật chất (C) là toàn bộ chi phí vật chất thực tế, hợp lý phát sinh 
trong một vụ sản xuât lúa bao gôm: giông, phân bón, khâu hao tài sản cố định, 
tưới tiêu, làm đất, thuốc bảo vệ thực vật, thuỷ lợi phí, dụne cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau 
hỏng, chi phí lãi vay ngân hàng và chi phí khác. Cách xác định như sau: 

- Chi phí giông 

Chi"phí giống(đơng")~=~so lượng giống (kg) nhân (x) đơn giá giống (đồng/kg). 

Xác định sô lượng giống: Tuỳ theo tập quán canh tác mà tiến hành khảo sát và 
phải phân tích rõ khi tập họp số liệu, trong đó: 

Trường họp diện tích lúa được sản xuất bằng phương pháp "gieo sạ" đại trà 
trực tiếp bằng hạt giống thì tính theo số lượng thực gieo theo hồi tưởng của hộ sản 
xuât tại thời điêm đâu tư, đôi chiêu với định mức kinh tế - kỹ thuật (nếu có) đế loại 
trừ số lượng chi không đúng do làm sai quy trình, để hao hụt quá mức trung bình 
trên địa bàn tỉnh. 

Trường họp diện tích lúa được sản xuất bằng phương pháp "cấy từ mạ", 
phương pháp xác định số lượng giống áp dụng theo cách tính từ hạt giống như trên 
và tính thêm các chi phí làm mạ. 

Xác định đơn giá giông: Tuỳ theo nguôn giống được sử dụng, đơn giá của 
từng loại giống được xác định theo nguyên tắc phải phù họp với giá thị trường tại 
thời điêm mua bao gôm: giá mua thực tê của hộ sản xuất; giá mua của hộ sản xuất 
khác; thông báo giá của các Công ty giống, vật tư đang sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn địa phương; giá mua trên thị trường và tính thêm chi phí vận chuyển về nơi sản 
xuât lúa (nếu có). 

Trường họp hộ sản xuất tự sản xuất giống thì tính theo giá thị trường hoặc giá 
mua bán lẫn nhau của hộ sản xuât. 

- Chi phí làm đất 

Chi phí làm đất là toàn bộ chi phí làm đất thực tế, họp lý phát sinh mà hộ sản 
xuất đã chi trong vụ sản xuất lúa theo quá trình sản xuất (gieo sạ hoặc cấy từ mạ) và 
những chi phí phát sinh đê cải tạo, nâng cao chât lượng của đất (như chi ohí san gạt 
đồng ruộng, xử lý phèn, mặn; khắc phục tình trạng bồi lấp, xói lở) phù họp với giá 
thị trường tại thời điêm làm đât. 

- Chi phí phân bón 

Chi phí phân bón (đông) ~ Sô lượng phân bón (kg) nhân (x) đon giá (đồng/kg) 

Xác định số lượng phân bón: Tống họp qua chứng từ, hóa đơn, giấy biên nhận 
khi hộ sản xuât mua hoặc thông qua hôi tưởng của họ tại thời điếm đầu tư, có xem 
xét đối chiếu với hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật (nếu có) và moi quan hệ giữa 
mức đầu tư và năng suât lúa qua kinh nghiệm nhiêu năm của hộ sản xuất, của các cơ 
quan nông nghiệp, thông kê. 
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Xác định đon giá phân bón: Tính theo giá thực mua phù họp với giá thị trường tại 
thòi điếm mua đế đầu tư và tính thêm chi phi vận chuyển về noi sản xuất lúa (nếu có). 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) 

Cách tính khâu hao tài sản cô định áp dụng theo phương pháp tính và phân bô 
khấu hao theo hướng dẫn của Bộ tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấn 
hao TSCĐ áp-dụng cho doanh nghiệp: 

Xác định loại tài sản nào dùng cho sản xuất thuộc loại tài sản cố định áp dụng 
theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Khi tính chi phí khấu hao cần tiến 
hành phân loại TSCĐ ra tùng nhóm, từng loại theo nguyên tắc có dùng có tính, 
không dùng không tính và không tính khấu hao các tài sản phục vụ nhu cầu khác để 
phân bô cho sản xuât lúa. Trường hợp hộ sản xuất thuê tài sản cố định để phục vụ 
sản xuất thì tính theo giá thuê thực tế tại thòi điểm đầu tưế 

- Chi phí thuê đất 

Chi phí thuê đất là toàn bộ chi phí thực lể hộ sản xuất lúa chi ra để thuê đất 
trong một vụ sản xuất lúa. Chi phí thuê đất được xác định thông qua họp dồng hoặc 
thỏa ước giữa hộ sản xuất lúa đi thuê và lố chức, cá nhân cho thuê. 

Trường họp hộ sản xuất lúa được Nhà nước giao quyền sử dụng đất thì không 
dược tính chi phí thuê đất vào chi phí sản xuất lúa. 

- Chi phí tưới, tiêu 

Chi phí tưới tiêu là toàn bộ chi phí tưới, tiêu và chi phi sửa chữa kênh mương (nếu 
có) thực tể, họp lý phát sinh mà hộ sản xuất lúa đã chi ra đe sản xuất một vụ lúa, phù hợp 
với giá thị trường tại thời đi êm sản xuât lúa, áp dụng cho nhũng noi không có hệ thống 
thủy lợi và không được miễn thuỷ lọi phí hoặc những noi có hệ thống thủy lợi và được 
miên thuỷ lợi phí nhưng vân phải clii trả chi phí bom nước tưới tiêu, trong đó: 

Trưòng họp hộ sản xuất phải đi thuê máy bơm nước thì tính theo giá thực 
thuê, phù họp với mặt bằng thị trường tại thời điểm sản xuất lúa. 

Trường họp hộ sản xuât sử dụng máy bơm nước tự có, cân xác minh máy chạy 
xăng hay máy chạy dâu hay chạy điện và xác định chi ohí theo giá thuê máy chạy 
xăng hoặc máy chạy dâu hoặc máy chạy điện trên thị trường. 

- Chi phí thuốc bảo vệ thực vật là toàn bộ chi phí thực tế, họp lý phát sinh mua 
thuôc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, bệnh, diệt cỏ và thuốc khác) mà hộ sản xuất lúa 
đã chi ra trong quá trình sản xuât một vụ lúa, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm 
mua thuốc bảo vệ thực vật. 

- Thủy lọi phí: Áp dụng cho Iihững nơi có hệ thống thuỷ lợi và có thu thuỷ lọi 
phí và tính theo mức thu thực tê (nếu có) hoặc theo quy định tại các văn bản pháp 
luật hiện hành về mức thu thuỷ lợi phí. 

- Chi phí dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng 
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Điều tra viên cùng hộ sản xuất thống kê cụ thể các loại dụng cụ nhỏ, vật rẻ 
tiên phục vụ sản xuât, sau đó tính theo giá thực mua phù họp với mặt băng giá thị 
trường tại thời điêm điêu tra và phân bô cho 02 vụ sản xuất lúa trong năm. 

- Chi phí lãi vay ngân hàng là toàn bộ tiên lãi vay của tống số vốn vay thực tế 
cho sản xuât lúa mà hộ sản xuât phải chi trả trong một vụ sản xuất. 

" Đôỉ vớỉ trường họp hộ sần xuât vay tữ ngân hàng, tiên lãi vay tính căn cứ theo 
sô tiên vay, lãi suât cho vay và thòi gian vay tại hợp đông tín dụng đã ký giữa hộ sản 
xuât và Ngân hàng Thương mại tại địa phương mà hộ sản xuất vay vốn. 

Đối với trường họp hộ sản xuất vay vốn từ nguồn khác (vay cá nhân, đại lý vật 
tư bán nợ tính lãi, vay lãi, vay của họp tác xã nông nghiệp), tiền lãi vay được tính tối 
đa theo lãi suât cho vay năm của Ngân hàng Thương mại tại địa phương và tại thời 
điếm mà hộ sản xuất vay vốn. 

Trường hơp hộ sản xuất vay tiền ngân hàng để sử dụng vào mục đích khác, 
klioản chi phí này không được tính vào chi phí sản xuất lúa. 

- Chi phí khác 

Chi phí khác là các chi phí thực tê, họp lý phát sinh liên quan đến sản xuất 
một vụ lúa ngoài các chi phí nêu trên tuỳ theo điều kiện thực tế của từng vùng sản 
xuất. 

b) Tính chi phí lao động (V) 

Chi phí lao động (V) là toàn bộ các chi phí tiên công lao động thực tế, họp lý 
phát sinh gôm các công (làm đât - sửa bờ (cày, bừa, trục), ngâm ủ giống, gieo cấy, 
bón phân, làm cỏ, dặm lúa, phun thuốc, gặt-vận chuyển, suốt lúa, phơi lúa, sấy lúa, 
thàm đồng, công khác) mà hộ sản xuất đã chi ra trong một vụ sản xuất lúa, phù họp 
với giá công lao động trên thị trường tại thời điếm thuê lao động. 

Trường hợp hộ sản xuất thuê dịch vụ tưới, tiêu (thuê cả máy, nhiên liệu và 
công lao động), hoặc thuê khoán gọn dịch vụ bảo vệ thực vật (gồm thuốc, thuê máy 
và công phun) hoặc thuê máy gặt đập liên hoàn (gôm máy, công gặt, công tuốt lúa) 
và thuê vận chuyến lúa vê nhà và đã hạch toán các khoản chi phí này vào mục Chi 
phí vật chất thì không tính vào mục Chi phí lao động. 

Chi phí lao động (đông) = số lượng ngày công (ngày công) nhân (x) Đơn giá 
nsày công (đông/ngày công) 

-  Xác í ì inh noàv côn ọ cho từn ũ loai  côn ọ 

Xác định sô lượng ngày công lao động đã đâu tư thực tế: Do số lượng thời 
gian lao động đã bỏ ra cho Từng loại công việc, từng khâu khác nhau trong một ngày 
nên cần phải quy vê ngày lao động 8 giờ (ngày công tiêu chuẩn). 

Phương pháp quy đôi như sau: 
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Tt VTC= vn X —— 
TQ 

Trong đỏ: - VTC là ngày công tiêu chuẩn (ngày); 

- vn là ngày công thực tế đầu tư (ngày); 

~-~Tt lảTlĩời gian (so giờ) làm việc thực tế trong ngày công do 

hộ sản xuất hồi tưcmg hoặc ghi chép(giò); 

- TQ là thời gian quy chuẩn 8 giờ/ngày công. 

Ví du: 

- Trường họp hộ sản xuất thực tế sản xuất 6 giờ một ngày công thì cách quy về 
ngày công 8 giờ như sau: 

6 
VTC = 1 X = 0,75 ngày công 
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- Trường họp hộ sản xuất thực tế sản xuất 12 giờ một ngày công thì cách quy 
vê ngày công 8 giờ như sau: 

12 
VTC = 1 X — = 1,5 ngày công 
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Cách xác định số lượng ngày công thực tế để quy đổi như sau: 

Trường họp đã có định mức ngày công lao động trong định mức kinh tế - kỹ 
thuật do Sỏ' Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thì thực hiện theo định 
mức đó. 

Trường họp chưa có các định mức kinh tế kỹ thuật hướng dẫn thì căn cứ vào 
kết quả điều tra ngày công thực tế hộ sản xuất đã đầu tư, hoặc số liệu thống kê gần 
nhất. 

- Xác định đon giá tiền công: 

Hộ sản xuất lúa đi thuê lao động sản xuất hoặc tự tiến hành các khâu công việc 
của sản xuất lúa, đon giá công lao động tính theo giá thuê thực tế trên thị trường phù 
hợp từng khâu công việc tại thòi điểm sản xuất lúa. 

c) Tính giá trị sản phẩm phụ thu hồi P-th (nếu có) - • 

Xác định giá trị sản phẩm phụ thu hồi để loại trừ khỏi chi phí sản xuất chính. 
Sản phâm phụ của lúa là rơm, rạ. 

Trường họp hộ sản xuất có thu hồi sản phẩm phụ dể bán thì trừ giá trị sản 
phẩm phụ khỏi chi phí sản xuất để tính giá thành sản xuất lúa (giá trị sản phẩm phụ 
thu hồi được tính bằng (=) số lượng sản phẩm phụ thu hồi nhân (x) giá bán sản phẩm 
phụ). 
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Hộ sản xuất không thu hồi để bán thì không tính để loại trừ. 

d) Tính các khoản được hỗ trợ pht (nếu có) 

Trường họp hộ sản xuất được hỗ trợ cho sản xuất lúa theo các quy định của 
Nhà nước thì phải trừ đi khoản chi phí này để tính giá thành sản xuất lúa. 

Hộ sản xuất không được hỗ trợ thì không tính để loại trừ. 

Điều 77Phưữn~g~pháp xác đĩnh giătiĩành sản xuất lúa thực tể, giá thanh 
sản xuất lúa dự tính 

1. Xác định giá thành sản xuất lúa thực tế ( zrt) 

TCtt zn = 
w 

Trong đó: - zn là Giá thành thực tế một kg lúa (đồng/kg); 

- TCtt là Tổng chi phí sản xuất lúa thực tế trên một ha (đồng/ha); 

- w là Năng suất thực tế thu hoạch (tấn/ha). 

2. Xác định giá thành sản xuất lúa dự tính 

Bộ Tài chính căn cứ vào giá thành sản xuất lúa thực tế của mỗi tỉnh, thành phố 
cùng vụ năm trước và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự tính của cả nước của năm kế 
hoạch do Quôc hội công bố đế làm cơ sở xác định và công bố giá thành sản xuất lúa 
bình quân dự tính trong toàn vùng sản xuất ngay từ đầu vụ sản xuất đối với từng vụ 
sản xuất trong năm. 

a) Giá thành sản xuất lúa dự tính mỗi tỉnh 

Công thức: 

Zdk(i,k) = ^ (1 + CPIdk(i)) 
Trong đó: - zdk(i jk) là giá thành sản xuất lúa dự tính năm i vụ k; 

- z tt(i-i k) là giá thành sản xuất lúa thực tế cùng vụ năm trước; 

- CPIdk(i) là CPI dự tính của cả nước năm i do Quốc hội công bố. 

b) Xác định giá thành sản xuất lúa bình quân dự tính toàn khu vực sản xuất 

Công thức: 

Zbqdk(i,lc) — z bqtt(i-1 ,k) X (1 + CPIdk(j)) 

Trong dó: - zbqdk(i ik) là giá thành sản xuất lúa bình quân dự tính năm i vụ k; 

- Zbqtt(i-),k) là giá thành sản xuất lúa bình quân thực tế cùng vụ năm 
trước của toàn khu vực sản xuất được tính bằng tổng giá thành lúa thực te của các 
tỉnh trong khu vực sản xuất chia cho tổng số tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát; 

- CPIdk(i) là CPI dự tính của cả nước năm i do Quốc hội công bố. 



Chuoìig III 
ĐĨÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

]. Bộ Tài chính 

Chủ trì, phối họp vói Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các 
nội dung-quy định tại Thông tư này; tôngiĩợp" giá lúẫ ỒĩnlY quân dự tínlĩtững vụ sản 
xuât của các tỉnh, thành phỏ trực thuộc Trung ương công bố và xác định giá thành 
sản xuất lúa bình quân dự tính cho từng vụ sản xuất của toàn khu vực sản xuất vào 
đầu mỗi vụ sản xuât lúa. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát tri en nông thôn 

a) Phôi họp với Bộ Tài chính hướng dân các nội dung quy định tại Thông tư 
này và xác định giá thành sản xuất lúa bình quân dự tính cho từng vụ sản xuất của 
toàn khu vực sản xuất. 

b) Hướng dẫn các địa phương áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất lúa 
theo từng vụ đế làm căn cứ xác định chi phí sản xuất và tính giá thành lúa thực tế. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào các định mức 
kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành để hướng dẫn áp dụng cho 
từng vụ sản xuâĩ trong năm phù họp vói điều kiện sản xuất của địa phương, để làm 
căn cứ tính toán chi phí sản xuất và giá thành sản xuất lúa. 

b) Chỉ đạo Sỏ' Tài chính chủ trì, phối họp với sỏ' Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Uỷ ban nhân dân câp huyện và các ngành có liên quan tổ chức điều tra, 
khảo sát chi phí sản xuât, tính giá thàiih sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm trên 
địa bàn tỉnh và tông họp kêt quả điêu tra, khảo sát theo mẫu tại Phụ lục I và Phụ lục 
II kèm theo Thông tư này. 

c) Xác định và công bô giá thành sản xuât lúa bình quân dự tính trong toàn 
tỉnh ngay từ đầu vụ đôi với từng vụ sản xuất trong năm. 

d) Kiếm tra việc điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành lúa trên 
địa bàn tỉnh. 

đ) Thực hiện gửi mức giá thành sản xuât lúa bình quân dự tính toàn tỉnh đã 
công bố và chỉ đạo Sở Tài chính gửi kết quả điêu tra, khảo sát về Bộ Tài chính để 
tổng họp và xác định giá thàĩih sản xuất lúa bình quân dự tính cho tùng vụ sản xuất 
của toàn khu vực sản xuât. Thòi đi êm gửi kết quả điêu tra, khảo sát một vụ sản xuất 
lúa là ngay sau khi kết thúc thu hoạch vụ sản xuất đó. 

4. Hộ sản xuất lúa 

Cung cấp thông tin trung thực, đây đủ vê chi phí thực tế, năng suất thực tể 
trong sản xuất lúa khi được điêu tra, phỏng vấn. 



Điều 9. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí cho việc khảo sát, điều tra xác định chi phí, tính giá thành sản xuất 
lúa áp dụng theo các quy định hiện hành về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí thực hiện các cuộc điêu tra được chi từ ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuôc 
Trung ương. 

Điều 10. Hiệu lục thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 29 tháng 03 năm 2015. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 171/20] 0/TTLT-BTC-
BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về hướng dẫn phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuẩt, 
tính giá thành sản xuât lúa các vụ sản xuất trong năm. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triến nông thôn đế hướng dẫn, giải quyết kịp thời./. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN 

* Quốc Doanh 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ TÀI CHÍNH 

ran Văn lliêu 

Nơi nhận: 
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phù; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; 
- TAND tối cao, VKSND tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- ƯBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sờ Tài chính, Sờ NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Websitẹ Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ NN & PTNT; 
- Lưu: Bộ TC (VT, Cục QLG), Bộ NNPTNT (VT, Cục 
Trồng trọt). (2So) 
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