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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VẬN TẢI,  

BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG 

 

VẬN TẢI 

Khối lượng vận chuyển là khối lượng hàng hóa hoặc hành khách do 

ngành giao thông vận tải đã vận chuyển được, không phân biệt độ dài qungr 

đường vận chuyển. 

Khối lượng hàng hóa vận chuyển được tính theo trọng lương thực tế của 

hàng hóa đã vận chuyển (kể cả bao bì). Khối lượng hàng hóa chỉ được tính sau 

khi kết thúc quá trình vận chuyển, đã vận chuyển đến nơi giao, nhận theo quy 

định trong hợp đồng vận chuyển và làm xong thủ tục giao nhận. Số lượng hành 

khách vận chuyển là số hành khách thực tế đã được vận chuyển. 

Khối lượng luân chuyển là khối lượng hàng hóa hay hành khách được 

vận chuyển tính theo chiều dài của quảng đường vận chuyển. Phương pháp tính 

như sau: 

- Khối lượng hàng hóa luân chuyển: Lấy khối lượng hàng hóa vận chuyển 

nhân với quãng đường đã vận chuyển; 

- Khối lượng hành khách vận chuyển: Lấy khối lượng hành khách vận 

chuyển nhân với quảng đường đã vận chuyển. 

 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

Doanh thu dịch vụ bưu chính  là số tiền thu từ kết quả hoạt động dịch 

vụ nhận gửi, chuyển, phatsb]u phẩm, bưu kiện thông qua mạng bưu chính 

công cộng. Mạng bưu chính công cộng được kết nối với nhau bằng các tuyến 

đường thư. 

- Bưu phẩm bao gồm thư, bưu thiếp, gói nhỏ, gói ấn phẩm được gửi qua 

mạng bưu chính công cộng. khối lượng hành khách vận chuyển nhân với quảng 

đường đã vận chuyển. 

- Bưu kiện bao gồm vật phẩm, hàng hóa được đóng gói có khối lượng 

không quá 50 kg được gửi qua mạng bưu chính công cộng 
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   Doanh thu dịch vụ viễn thông  là số tiền thu từ kết quả hoạt động dịch 

vụ truyền ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh hoặc các dạng 

khác của thông tin giữa các điểm kết đầu, cuối của mạng viễn thông. 

   Số thuê bao điện thoại  là số máy điện thoại được đấu nối tại địa chỉ 

hoặc đăng ký theo địa chỉ của người sử dụng và đã hòa vào mạng viễn thông. 

Mỗi thuê báo điện thoại có một số gọi riêng. Chỉ được tính là một thuê bao điện 

thoai nếu đã lắp đặt và kết nối vào mạng viễn thông. Thuê bao điện thoại bao 

gồm thuê bao điện thoại cố định và thuê bao điện thoại di động. 
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EXPLANATION STATISTICAL INDICATORS ON TRANSPORT, 

POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS 

 

TRANSPORT 

Volume of freight  is the total volume of transported cargoes or 

passengers, despite the traveling distance. 

Volume of transported  cargoes is the actual weight of goods (including 

packages). It is only measured after the completion of transportation to the 

destination stations as in the contracts and of delivery procedure. The volume 

of passengers transported. 

Volume of traffic  refers to the freight or  passengers traffic volume 

through a specific transportation route. The formula is as followed: 

- Volume of freight traffic is the multiplication of goods freight with the 

actual distance of freight, using ton.kilomtre as measuring unit. 

- Volume of passenger traffic calculated in "Person.km", is the 

multiplication of transported passenger volume with the actual distance of 

freight.  

 

POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS 

Turnover of post service  refers to the sales from such activities as 

receiving, delivering mailers or parcels through the public postal service 

network. Public postal service network includes liaison centers, post offices, 

public mailboxes linked together. 

- Mailers  consít of letters, greeting cards, packages, publications sent 

through public postal service network. 

- Parcels comprise packed items less than 50 kg sent through public postal 

service network. 

Turnover of telecommunication service  refers  to total achievements 

received from such activities as transmission of signals, signs, datum, scripts, 

sounds, images, and other kinds of information through telecommunication 

network. 
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Number of phone subscribers  refers to number of phones registered 

under users' addresses, which are connected to the telephone communication 

network. Each phone subscriber registered and connected to the telephone 

communication  network has their own numbers. Phone subscribers include 

telephone subscribers and mobile phone subscribers. 
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Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  
phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành vận tải 

Turnover of transport, storage and transportation 
supporting services by types of ownership  
and by types of transport 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

 Tỷ đồng - Bill. dongs 

TỔNG SỐ - TOTAL 1.587,28 1.974,97 2.415,06 2.958,78 3.581,75 

Phân theo loại hình kinh tế  
By types of ownership      

Nhà nước - State 104,28 149,62 222,97 357,26 407,31 

Trung ương - Central 74,42 82,70 93,30 131,20 156,42 

Địa phương - Local 29,86 66,92 129,67 226,06 250,89 

Ngoài Nhà nước - Non-State 1.483,00 1.825,35 2.192,09 2.601,52 3.148,58 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector - - - - 25,86 

Phân theo ngành vận tải  
By types of transport      

Vận tải đường bộ - Road 1.427,18 1.774,66 2.123,83 2.496,32 3.023,85 

Vận tải đường thủy - Inland waterway 8,85 6,09 6,98 5,89 4,86 

Kho bãi - Storage  -  -  - 117,59 135,32 

Hoạt động khác - Others 151,25 194,22 284,25 338,99 417,72 

 Cơ cấu - Structure (%) 

TỔNG SỐ - TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Phân theo loại hình kinh tế  
By types of ownership      

Nhà nước - State 6,57 7,58 9,23 12,07 11,37 

Trung ương - Central 4,69 4,19 3,86 4,43 4,37 

Địa phương - Local 1,88 3,39 5,37 7,64 7,00 

Ngoài Nhà nước - Non-State 93,43 92,42 90,77 87,93 87,91 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector  -  -  -  - 0,72 

Phân theo ngành vận tải  
By types of transport      

Vận tải đường bộ - Road 91,52 89,86 87,35 84,37 84,42 

Vận tải đường thủy - Inland waterway 0,92 0,31 0,30 0,20 0,14 

Kho bãi - Storage - - - 3,97 3,78 

Hoạt động khác - Others 7,56 9,83 12,35 11,46 11,66 
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Số lượt hành khách vận chuyển trên địa bàn  

Number of passengers carried in the province 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

 Nghìn người - Thous. persons 

TỔNG SỐ - TOTAL 9.751 11.279 13.263 15.321 17.313 

Phân theo loại hình kinh tế 
By types of ownership      

Nhà nước - State - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - 

Địa phương - Local      

Ngoài Nhà nước - Non-State 9.751 11.279 13.263 15.321 17.313 

Tập thể - Collective 1.058 - 185 190 180 

Tư nhân - Private 1.977 3.340 3.716 3.848 4.655 

Cá thể - Household 6.716 7.939 9.362 11.283 12.478 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector 

- - - - - 

Phân theo ngành vận tải - By types of transport      

Đường bộ - Road 9.628 11.210 13.186 15.229 17.212 

Đường sông - Inland waterway 123 69 77 92 98 

Đường biển - Maritime - - -  - 3 

 
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %  

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 127,11 115,67 117,59 115,52 113,00 

Phân theo loại hình kinh tế 
By types of ownership      

Nhà nước - State - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 127,11 115,67 117,59 115,52 113,00 

Tập thể - Collective 116,93 - - 102,70 94,74 

Tư nhân - Private 152,25 168,95 111,25 103,55 120,97 

Cá thể - Household 122,81 118,21 117,93 120,52 110,59 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector - - - - - 

Phân theo ngành vận tải - By types of transport      

Đường bộ - Road 128,08 116,43 117,63 115,49 113,02 

Đường sông - Inland waterway 79,35 55,93 111,34 120,63 106,06 

Đường biển - Maritime - - - - - 
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Số lượt hành khách luân chuyển trên địa bàn 

Number of passengers traffic in the province 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

 Nghìn người.Km - Thous. persons.km 

TỔNG SỐ - TOTAL 1.527.766 1.772.994 2.068.624 2.395.644 2.890.094 

Phân theo loại hình kinh tế 
By types of ownership 1.527.766 1.772.994 2.068.624 2.395.644 2.890.094 

Nhà nước - State - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 1.527.766 1.772.994 2.068.624 2.395.644 2.890.094 

Tập thể - Collective 106.704 - 179.570 195.220 176.798 

Tư nhân - Private 762.057 967.248 849.839 957.389 1.287.758 

Cá thể - Household 659.005 805.746 1.039.215 1.243.035 1.425.538 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector - - - - - 

Phân theo ngành vận tải  
By types of transport      

Đường bộ - Road 1.527.599 1.772.925 2.068.500 2.395.488 2.889.941 

Đường sông - Inland waterway 167 69 124 156 153 

Đường biển - Maritime - - - - - 

 
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %  

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 127,37 116,05 116,67 115,81 120,64 

Phân theo loại hình kinh tế 
By types of ownership      

Nhà nước - State - - - - - 

Trung ương - Central - - - - - 

Địa phương - Local - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-State 127,37 116,05 116,67 115,81 120,64 

Tập thể - Collective 116,00   108,72 90,56 

Tư nhân - Private 132,91 126,93 87,86 112,66 134,51 

Cá thể - Household 123,38 122,27 128,98 119,61 114,68 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector - - - - - 

Phân theo ngành vận tải  
By types of transport      

Đường bộ - Road 127,38 116,06 116,67 115,81 120,64 

Đường sông - Inland waterway 80,68 41,20 180,23 125,81 98,08 

Đường biển - Maritime - - - - - 
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Khối lượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn  

Volume of freight in the province 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

 Nghìn tấn - Thous. tons 

TỔNG SỐ - TOTAL 14.010,3 16.117,7 18.743,0 21.853,0 24.963,0 

Phân theo loại hình kinh tế 
By types of ownership      

Nhà nước - State 12,0 13,3 17,0 18,0 7,0 

Trung ương - Central - - - - - 

Địa phương - Local 11,5 13,3 17,0 18,0 7,0 

Ngoài Nhà nước - Non-State 13.998,3 16.104,4 18.726,2 21.835,0 24.956,0 

Tập thể - Collective  -  - 169,0 448,0 459,0 

Tư nhân - Private 6.553,0 7.536,4 8.362,0 9.770,0 11.414,0 

Cá thể - Household 7.445,3 8.568,0 10.195,2 11.617,0 13.083,0 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector - - - - - 

Phân theo ngành vận tải - By types of transport      

Đường bộ - Road 13.812,8 15.898,8 18.391,0 21.556,0 24.726,0 

Đường sông - Inland waterway 186,4 214,5 352,0 291,0 234,0 

Đường biển - Maritime 11,0 4,4 0,2 6,0 3,0 

 
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %  

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 112,66 115,04 116,29 116,59 114,23 

Phân theo loại hình kinh tế 
By types of ownership      

Nhà nước - State 4,72 110,83 127,82 105,88 38,89 

Trung ương - Central  -  -  -  -  - 

Địa phương - Local 4,53 115,65 127,82 105,88 38,89 

Ngoài Nhà nước - Non-State 112,66 115,05 109,45 123,88 114,29 

Tập thể - Collective  -  -  -  -  - 

Tư nhân - Private 116,96 115,01 110,95 116,84 116,83 

Cá thể - Household 109,55 115,08 118,99 113,95 112,62 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector  -  -  -  -  - 

Phân theo ngành vận tải - By types of transport      

Đường bộ - Road 113,81 115,10 115,68 117,21 114,71 

Đường sông - Inland waterway 36,91 115,08 164,10 82,67 80,41 

Đường biển - Maritime 29,73 40,00 4,55 3000,00 50,00 
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Khối lượng hàng hoá luân chuyển trên địa bàn  

Volume of freight traffic in the province 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

 Nghìn tấn.km - Thous. tons.km 

TỔNG SỐ - TOTAL 306.990 353.284 410.833 494.438 581.468 

Phân theo loại hình kinh tế 
By types of ownership      

Nhà nước - State 170 195 236 273 92 

Trung ương - Central - - - - - 

Địa phương - Local 170 195 236 273 92 

Ngoài Nhà nước - Non-State 306.820 353.089 410.597 494.165 581.376 

Tập thể - Collective  -  - 4.899 10.005 10.236 

Tư nhân - Private 218.227 251.136 294.606 341.472 410.586 

Cá thể - Household 88.593 101.953 111.092 142.688 160.554 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector - - - - - 

Phân theo ngành vận tải - By types of transport      

Đường bộ - Road 300.082 346.007 398.784 484.255 573.327 

Đường sông - Inland waterway 6.203 7.140 12.045 9.991 8.021 

Đường biển - Maritime 705 137 4 192 120 

 
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %  

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 133,02 115,08 116,29 120,35 117,60 

Phân theo loại hình kinh tế 
By types of ownership      

Nhà nước - State 16,22 115,10 120,96 115,68 33,70 

Trung ương - Central - - - - - 

Địa phương - Local 16,22 115,10 120,96 115,68 33,70 

Ngoài Nhà nước - Non-State 133,56 115,08 116,29 120,35 117,65 

Tập thể - Collective - - - - - 

Tư nhân - Private 143,66 115,08 117,31 115,91 120,24 

Cá thể - Household 115,00 115,08 108,96 128,44 112,52 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector - - - - - 

Phân theo ngành vận tải - By types of transport      

Đường bộ - Road 139,66 115,30 115,25 121,43 118,39 

Đường sông - Inland waterway 57,73 115,11 168,70 82,95 80,28 

Đường biển - Maritime 13,66 19,43 2,92 4800,00 62,50 

202 



378 

Số thuê bao điện thoại và internet  

Number of telephone and internet subscribers 

 
Số thuê bao điện thoại  

Number of telephone subscribers 
Số thuê bao internet 
Number of internet 

subscribers 

 
Tổng số 

Total  
Trong đó: Di động 

 Of which: Mobi-phone  

 Nghìn thuê bao - Thous. subcribers 

2010 817,3 703,6 28,4 

2011 885,0 806,0 29,5 

2012 901,9 841,9 29,1 

2013 926,2 878,2 30,8 

Sơ bộ - Prel. 2014 951,5 921,5 35,9 

 

Chỉ số phát triển (Năm trước =100) - %  
Index (Previous year = 100) - % 

2010 104,23 106,36 164,42 

2011 108,29 114,56 104,03 

2012 101,90 104,44 98,64 

2013 102,70 104,32 105,84 

Sơ bộ - Prel. 2014 102,72 104,92 116,48 
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