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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

 

THƯƠNG MẠI 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là toàn 

bộ doanh thu hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đã bán ra thị trường của 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, bao gồm: Doanh thu bán lẻ hàng hoá của các 

cơ sở kinh doanh thương nghiệp; doanh thu bán lẻ sản phẩm của các cơ sở 

sản xuất và nông dân trực tiếp bán ra thị trường; doanh thu dịch vụ lưu trú, 

ăn uống; doanh thu du lịch lữ hành; doanh thu dịch vụ phục vụ cá nhân, 

cộng đồng và các dịch vụ khác do các tổ chức và cá nhân kinh doanh, phục 

vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. 

Hàng hóa xuất khẩu là hàng hoá có xuất xứ trong nước và hàng tái 

xuất được đưa ra nước ngoài làm giảm nguồn vật chất trong nước, trong đó:  

• Hàng hoá có xuất xứ trong nước là hàng hóa được khai thác, sản xuất, 

chế biến trong nước theo qui tắc xuất xứ của Việt Nam 

• Hàng hoá tái xuất là những hàng hoá đã nhập khẩu, sau đó lại xuất 

khẩu nguyên dạng hoặc chỉ sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay 

đổi tính chất cơ bản của những hàng hoá đó, trừ những hàng hoá tạm nhập 

khẩu dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan và phải tái xuất theo 

các quy định của pháp luật 

Hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa nước ngoài và hàng tái nhập được 

đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, làm tăng nguồn vật chất trong nước, 

trong đó:  

• Hàng hoá có xuất xứ nước ngoài là những hàng hoá được khai thác, 

sản xuất, chế biến ở nước ngoài, theo qui tắc xuất xứ của Việt Nam;  

• Hàng hoá tái nhập là những hàng hoá đã xuất khẩu ra nước ngoài, sau 

đó được nhập khẩu trở lại nguyên dạng hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản, đóng 

gói lại, tính chất cơ bản của hàng hoá không thay đổi, trừ hàng hoá tạm xuất 

khẩu, chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan và phải tái nhập sau 

khi hết thời hạn theo qui định của pháp luật. 
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Trị giá xuất khẩu hàng hoá là toàn bộ giá trị hàng hoá đưa ra khỏi 

lãnh thổ Việt Nam làm giảm nguồn của cải vật chất của Việt Nam trong một 

thời kỳ nhất định. Trị giá xuất khẩu được tính theo giá FOB. Giá FOB là giá 

giao hàng tại biên giới nước xuất khẩu, bao gồm giá của bản thân hàng hoá, 

chi phí đưa hàng đến địa điểm xuất khẩu và chi phí bốc hàng lên phương 

tiện chuyên chở.  

Trị giá nhập khẩu hàng hoá là toàn bộ giá trị hàng hoá đưa vào lãnh 

thổ Việt Nam làm tăng nguồn của cải vật chất của Việt Nam trong một thời 

kỳ nhất định. Trị giá nhập khẩu được tính theo giá CIF. Giá CIF là giá giao 

hàng tại cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam, bao gồm giá của bản thân 

hàng hoá, chi phí bảo hiểm và chi phí vận chuyển hàng hoá tới địa điểm 

nhập khẩu nhưng không bao gồm chi phí dỡ hàng từ phương tiện chuyên chở. 

Dịch vụ xuất khẩu là toàn bộ các dịch vụ do doanh nghiệp, tổ chức,  

cá nhân trong nước - đơn vị thường trú của Việt Nam - cung cấp cho các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài - đơn vị không thường trú. 

Dịch vụ nhập khẩu là toàn bộ các dịch vụ do doanh nghiệp, tổ chức,  

cá nhân trong nước - đơn vị thường trú của Việt Nam - tiêu dùng/nhận từ 

các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài - đơn vị không thường trú. 

 

DU LỊCH 

Doanh thu du lịch lữ hành là số tiền các cơ sở kinh doanh du lịch lữ 

hành thu từ kết quả thực hiện các hoạt động tổ chức thực hiện các chương 

trình du lịch trọn gói hoặc không trọn gói phục vụ khách nội địa và khách 

quốc tế; cung cấp thông tin du lịch; tư vấn, lập kế hoạch du lịch và hướng 

dẫn khách du lịch kể cả đại lý du lịch cho đơn vị khác. 

Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam là tổng số tiền chi tiêu của 

khách quốc tế đi du lịch hoặc của đại diện cho đoàn đi du lịch trong suốt 

thời gian đi và ở lại Việt Nam. 

Chi tiêu của khách du lịch nội địa là tổng số tiền chi tiêu của khách 

nội địa đi du lịch hoặc đại diện cho đoàn đi du lịch trong suốt thời gian đi và 

ở lại nơi đến. Từ nơi đến ở đây bao gồm toàn bộ những nơi được đi thăm 

trong suốt hành trình chuyến đi. 
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EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT  

AND METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS  

ON TRADE AND TOURISM 

 

TRADE 

Gross retail sales of goods and services is an indicator reflecting total 

sales of goods and services of production and business establishments 

(including commercial businesses, production units, farmers, 

accommodation, food and beverage service, tourism, services held by 

individuals or organizations) retailed directly to consumers on the market. 

Exported goods include domestic goods and re-exported goods which 

are exported to the rest of the World to subtract from the stock of material 

resources of the country. 

  Domestic goods are ones exploited, produced and manufactured 

domestically in accordance with Vietnam’s origin regulations.  

  Re-exported goods are the ones imported and then exported again in 

the same state as previously imported or processed, stored and re-packaged 

without changing the nature of the goods excluding goods temporarily 

imported into the country under supervision of custom agency and re-

exported under regulation of law. 

Imported goods are foreign goods and re-imported goods into Vietnam 

from the rest of the World, to add the stock of material resources of the 

country. 

  Foreign goods are ones exploited, produced and manufactured from 

the rest of the World in accordance with Vietnam’s origin regulations  

  Re-import goods are goods exported to the rest of the World and then 

imported into Vietnam again in the same state as previously exported or 

processed, stored and re-packaged without changing the nature of the goods 

excluding goods temporarily exported from the country under supervision of 

custom agency and re-imported in the specific time limit under regulation 

of law. 
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Value of exports is total value of all goods which subtract from the 

stock of material resources of Vietnam by leaving Vietnamese economic 

territory over certain period of time. Value of exports is calculated at FOB. 

FOB values include the transaction value of goods and the value of services 

performed to deliver goods to the border of the exporting country.  

Value of imports is total value of all goods which add to the stock of 

material resources of Vietnam by entering Vietnamese economic territory 

over certain period of time. Value of exports is calculated at CIF. CIF values 

include the transaction value of the goods, the value of services performed 

to deliver goods to the border of the exporting country and the value of the 

services performed to deliver the goods from the border of the exporting 

country to the border of the importing country. 

Exported services include all service provided by domestic enterprises, 

organizations and individuals - residential units - to foreign enterprises, 

organizations and individuals - non-residential units.  

Imported services include all services consumed/received by domestic 

enterprises, organizations and individuals – residential units- from foreign 

enterprises, organizations and individuals – non-residential units. 

 

TOURISM 

Travelling turnover is an indicator reflecting the turnover of travelling 

businesses from business activities (including package and semi-package 

tours for domestic and foreign tourists; tourism information providing 

and consulting; tour planning; tourist guide and tourist agent setting for 

other units). 

Expenditure by foreign visitors to Vietnam is the total amount of 

spending by international visitors to travel or representative for tourists for 

travel during the travel and stay in Vietnam 

Expenditure by domestic tourists is the total amount spent by 

domestic tourists to travel or representative for tourists for travel during the 

travel and places to stay. “Places to stay” including places to visit during  

the trip. 
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Tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành  
phân theo loại hình kinh tế và phân theo nhóm hàng  

Retail sales of goods at current prices  
by types of ownership and by commodity group 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 

2012 2013 2014 2015 

Sơ bộ 

Prel.  

2016 

TỔNG SỐ - TOTAL 19.093,0 22.618,1 27.439,4 31.197,8 29.667,5 

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership      

Nhà nước - State 2.188,2 2.963,4 3.237,0 3.249,8 1.770,1 

Ngoài Nhà nước - Non-state 16.904,2 19.653,0 24.202,0 27.948,0 27.897,4 

Tập thể - Collective 7,7 9,4 5,9 16,1 8,8 

Tư nhân - Private 4.954,0 6.028,0 7.477,3 9.656,7 9.246,6 

Cá thể - Household 11.942,5 13.615,6 16.718,8 18.275,2 18.642,0 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  

Foreign invested sector 0,6 1,7 0,4            -                 -    

Phân theo nhóm hàng - By commodity group      

Lương thực, thực phẩm - Food and foodstuff 7.195,8 7.938,0 9.840,5 11.080,7 11.372,3 

Hàng may mặc - Garment 1.162,8 1.271,4 1.488,9 1.946,3 2.022,5 

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 

Household equipment and goods 2.920,4 3.641,6 4.357,5 4.779,6 4.467,6 

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục  

Cultural and educational goods 182,9 226,4 277,0 372,6 311,4 

Gỗ và vật liệu xây dựng  

Wood and construction materials 897,2 1.099,9 1.384,6 1.666,3 1.660,7 

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện 

đi lại - Kind of 12 seats or less car and means 

of transport 1.465,2 1.748,9 2.038,2 2.674,0 2.584,8 

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác 

Petroleum oil, refined and fuels material  2.973,5 4.047,0 4.849,9 4.847,6 3.547,9 

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác 

Repairing of motor vehicles, motor cycles 362,3 452,9 584,0 660,2 594,0 

Hàng hóa khác - Other goods 1.933,0 2.191,9 2.618,8 3.170,4 3.106,4 

183 
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Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành 
phân theo loại hình kinh tế và phân theo nhóm hàng  

Structure of retail sales of goods at current prices  
 by types of ownership and by commodity group 

Đơn vị tính - Unit: % 

 

2012 2013 2014 2015 

Sơ bộ 

Prel.  

2016 

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 11,46 13,10 11,80 10,42 5,97 

Ngoài Nhà nước - Non-state 88,54 86,89 88,20 89,58 94,03 

Tập thể - Collective 0,04 0,04 0,02 0,05 0,03 

Tư nhân - Private 25,95 26,65 27,25 30,95 31,17 

Cá thể - Household 62,55 60,20 60,93 58,58 62,83 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  

Foreign invested sector - 0,01 - - - 

Phân theo nhóm hàng - By commodity group      

Lương thực, thực phẩm - Food and foodstuff 37,69 35,10 35,86 35,52 38,33 

Hàng may mặc - Garment 6,09 5,62 5,43 6,24 6,82 

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 

Household equipment and goods 15,30 16,10 15,88 15,32 15,06 

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục  

Cultural and educational goods 0,96 1,00 1,01 1,19 1,05 

Gỗ và vật liệu xây dựng  

Wood and construction materials 4,70 4,86 5,05 5,34 5,60 

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện 

đi lại - Kind of 12 seats or less car and means 

of transport 7,67 7,73 7,43 8,57 8,71 

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác 

Petroleum oil, refined and fuels material  15,57 17,89 17,67 15,54 11,96 

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác 

Repairing of motor vehicles, motor cycles 1,90 2,00 2,13 2,12 2,00 

Hàng hóa khác - Other goods 10,12 9,69 9,54 10,16 10,47 
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Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành 
phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế  

Turnover of accommodation and catering service  
at current prices by types of ownership and  
by kinds of economic activities 

 
2012 2013 2014 2015 

Sơ bộ 
Prel. 
2016 

 Tỷ đồng - Bill. dongs 

TỔNG SỐ - TOTAL 2.442,30 3.240,89 4.158,80 4.811,74 3.831,29 

Phân theo loại hình kinh tế  
By types of ownership      

Nhà nước - State 40,36 42,36 48,64 85,03 28,83 

Ngoài Nhà nước - Non-state 2.394,22 3.180,04 4.074,74 4.697,22 3.787,06 

Tập thể - Collective 2,98 1,94 3,25 5,03 0,95 

Tư nhân - Private 197,45 240,60 303,10 432,72 353,76 

Cá thể - Household 2.193,79 2.937,50 3.768,39 4.259,47 3.432,35 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector 7,73 18,49 35,42 29,49 15,40 

Phân theo ngành kinh tế  
By kinds of economic activities      

Dịch vụ lưu trú - Accommodation service 270,55 346,46 417,66 443,23 266,42 

Dịch vụ ăn uống - Catering service 2.171,75 2.894,43 3.741,14 4.368,51 3.564,88 

 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 1,65 1,31 1,17 1,77 0,75 

Ngoài Nhà nước - Non-state 98,03 98,12 97,98 97,62 98,85 

Tập thể - Collective 0,13 0,06 0,08 0,11 0,03 

Tư nhân - Private 8,08 7,42 7,29 8,99 9,23 

Cá thể - Household 89,82 90,64 90,61 88,52 89,59 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector 0,32 0,57 0,85 0,61 0,40 

Phân theo ngành kinh tế  
By kinds of economic activities      

Dịch vụ lưu trú - Accommodation service 11,08 10,69 10,04 9,21 6,95 

Dịch vụ ăn uống - Catering service 88,92 89,31 89,96 90,79 93,05 

185 
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Trị giá hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn  
phân theo hình thức xuất khẩu và phân theo nhóm hàng  

Export of goods by export form and by commodity group 

 

2012 2013 2014 2015 

Sơ bộ 

Prel. 

2016 

 Nghìn đô la Mỹ - Thous. USD 

TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL 104.140 125.352 137.693 125.647 128.275 

Trong đó: Xuất khẩu địa phương  

Of which: Local export 104.140 125.352 137.693 125.647 128.275 

Phân theo hình thức xuất khẩu - By export form      

Trực tiếp - Direct 94.940 109.664 132.441 125.647 128.249 

Uỷ thác - Mandatary 9.200 15.688 5.252             -               26  

Phân theo nhóm hàng - By commodity group      

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 

Mineral and heavy industrial products 15.467 15.801 20.293 29.834 42.773 

Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 

Handicrafts and light industrial produtcs 1.368 8.058 18.991 13.496 14.601 

Hàng nông sản - Agriculture products 7.540 9.913 16.912 23.891 19.414 

Hàng lâm sản - Forestry products 76.483 86.692 76.245 54.618 48.837 

Hàng thuỷ sản - Fishery products 3.282 4.888 5.252 3.808 2.650 

 

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

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL 110,15 120,37 109,85 91,25 102,09 

Trong đó: Xuất khẩu địa phương  

Of which: Local export 110,15 120,37 109,85 91,25 102,09 

Phân theo hình thức xuất khẩu - By export form      

Trực tiếp - Direct 104,86 115,51 120,77 94,87 102,07 

Uỷ thác - Mandatary 230,06 170,52 33,48             -                -    

Phân theo nhóm hàng - By commodity group      

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 

Mineral and heavy industrial products 117,26 102,16 128,43 147,02 143,37 

Hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 

Handicrafts and light industrial produtcs 102,24 589,01 235,69 71,06 108,19 

Hàng nông sản - Agriculture products 91,60 131,47 170,60 141,27 81,26 

Hàng lâm sản - Forestry products 114,25 113,35 87,95 71,63 89,42 

Hàng thuỷ sản - Fishery products 67,78 148,94 107,45 72,51 69,57 
 

186 



361 

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 

Some main goods for exportation 

 

Đơn vị tính 

Unit 
2012 2013 2014 2015 

Sơ bộ 

Prel.  

2016 

       

Chè đen - Black tea Tấn - Ton 844 913 1.025 1.105 968 

Tinh bột sắn - Cassava starch " 6.544 15.045 35.174 28.285 23.827 

Thức ăn gia súc - Feedstuffs " 750 65 -  - - 

Xi măng - Cement " 3.938 2.095 270.000 11.258 10.815 

Quặng Mangan - Mangan ore " - 3.745 3.120 - - 

Quặng Ilmenit - Ilmenit ore " 27.803 8.500 7.398 11.160 18.556 

Dăm gỗ  

Wood pulp 

1000 tấn 

1000 tons 321 349 415 334 308 

Gỗ các loại - Wood types  M
3
 14.275 22.760 17.720 14.100 7.785 

Hàng may mặc 

Clothing product 

1000 chiếc 

1000 pieces 363 407 492 463 372 

Sắt thép các loại - Iron, steel Tấn - Ton 9.379 10.749 14.959 13.970 41.908 

Tôm đông - Frozen shrimp " - 50 - - - 

Mực đông - Frozen cuttle  " 469 500 552 425 63 
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Trị giá hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn  
phân theo hình thức nhập khẩu và phân theo nhóm hàng  

Import of goods by import form and by commodity group 

 

2012 2013 2014 2015 
Sơ bộ 

Prel.  

2016 

 Nghìn đô la Mỹ - Thous. USD 

TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL 87.227 465.436 2.494.771 2.119.680 847.334 

Trong đó: Nhập khẩu địa phương  
Of which: Local import 87.227 465.436 2.494.771 2.119.680 847.334 

Phân theo hình thức nhập khẩu - By import form      

Trực tiếp - Direct 87.057 465.436 2.494.771 2.119.680 847.334 

Uỷ thác - Mandatary 170  - - - - 

Phân theo nhóm hàng - By commodity group      

Tư liệu sản xuất - Means of production 74.543 295.673 2.316.192 2.061.687 723.272 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng  

Machinery, instrument, accessory 23.501 292.882 2.299.729 1.954.127 477.896 

Nguyên, nhiên, vật liệu - Fuels, raw materials 51.042 2.791 16.463 107.560 245.376 

Hàng tiêu dùng - Consumer goods 12.684 169.763 178.579 57.993 124.062 

Lương thực - Food 2.445 1.419 5.402 6.221 8.514 

Thực phẩm - Foodstuffs 2.759 73.512 54.838 31.363 19.690 

Hàng y tế - Pharmaceutical and medical products 120 499 878 876 854 

Hàng khác - Others 7.360 94.333 117.461 19.533 95.003 

 

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

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG TRỊ GIÁ - TOTAL 94,41 533,59 536,01 84,96 39,97 

Trong đó: Nhập khẩu địa phương  
Of which: Local import 94,41 533,59 536,01 84,96 39,97 

Phân theo hình thức nhập khẩu - By import form      

Trực tiếp - Direct 94,23 534,63 536,01 84,96 39,97 

Uỷ thác - Mandatary             -                -                -                -                  -    

Phân theo nhóm hàng - By commodity group      

Tư liệu sản xuất - Means of production 102,84 396,65 783,36 89,01 35,08 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng  

Machinery, instrument, accessory 89,09 1246,26 785,20 84,97 24,46 

Nguyên, nhiên, vật liệu - Fuels, raw materials 110,71 5,47 589,97 653,34 228,13 

Hàng tiêu dùng - Consumer goods 63,72 1338,41 105,19 32,47 213,93 

Lương thực - Food 343,40 58,04 380,69 115,16 136,87 

Thực phẩm - Foodstuffs 154,13 2664,44 74,60 57,19 62,78 

Hàng y tế - Pharmaceutical and medical products 71,43 416,00 175,92 99,76 97,50 

Hàng khác - Others 42,70 1281,71 124,52 16,63 486,38 
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Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu 

Some main goods for importation 

 Đơn vị tính 
Unit 

2012 2013 2014 2015 

Sơ bộ 
Prel.  
2016 

Gạo - Rice Tấn - Ton 3.959 2.711 5.820 2.440 8.099 

Muối các loại - Salt types " 1.818 2.528 2.920 3.070 93 

Gỗ các loại - Wood types  M
3
 35.354 91.026 105.410 62.330 41.055 

Ô tô các loại - Automobile Chiếc - Piece 36 260 50 - - 

Hàng điện tử - Electronic 1000 USD 4.058 123.018 6.879 5.265 10.804 

Quặng các loại - All kinds of ore Tấn - Ton 86 241.176 254.083 675.928 1.312.083 
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364 

Doanh thu các cơ sở lưu trú và du lịch lữ hành  
theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế  

Turnover of travelling at current prices by types of ownership 

 
2012 2013 2014 2015 

Sơ bộ 
Prel.  
2016 

 Tỷ đồng - Bill. dongs 

Doanh thu của các cơ sở lưu trú 
Turnover of accommodation establishment  270,55 346,46 481,42 443,23 266,42 

Nhà nước - State 13,65 14,77 16,45 30,97 4,88 

Ngoài nhà nước - Non-state 255,67 320,49 432,03 400,58 250,86 

Tập thể - Collective 0,53 0,19 0,28 0,56 0,21 

Tư nhân - Private 108,82 135,92 176,10 178,35 133,47 

Cá thể - Household 146,32 184,38 255,65 221,67 117,18 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector 1,23 11,20 32,94 11,68 10,68 

Doanh thu của các cơ sở lữ hành 
Turnover of travel agency 5,18 7,79 10,95 16,38 15,73 

Nhà nước - State - - - - - 

Ngoài nhà nước - Non-state 5,18 7,79 10,95 16,38 15,73 

Tập thể - Collective - - - - - 

Tư nhân - Private 5,18 7,79 10,95 16,38 15,73 

Cá thể - Household - - - - - 

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

 Cơ cấu - Structure (%) 

Doanh thu của các cơ sở lưu trú  
Turnover of accommodation establishment  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nhà nước - State 5,05 4,26 3,42 6,98 1,83 

Ngoài nhà nước - Non-state 94,50 92,50 89,74 90,38 94,16 

Tập thể - Collective 0,19 0,05 0,06 0,13 0,08 

Tư nhân - Private 40,22 39,23 36,58 40,24 50,10 

Cá thể - Household 54,08 53,22 53,10 50,01 43,98 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector 0,45 3,24 6,84 2,64 4,01 

Doanh thu của các cơ sở lữ hành 
Turnover of travel agency 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nhà nước - State - - - - - 

Ngoài nhà nước - Non-state 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tập thể - Collective - - - - - 

Tư nhân - Private 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Cá thể - Household - - - - - 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector - - - - - 
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365 

Số lượt khách du lịch  

Number of visitors 

 

Khách trong nước  

(Nghìn lượt người) 

Domestic visitors 

(Thous. visitors) 

Khách quốc tế  

(Nghìn lượt người) 

Foreign visitors  

(Thous. visitors) 

Số ngày khách do các cơ 

sở lưu trú phục vụ (Ngày) 

Number of days serviced  

by accommodation  

establishment (Day) 

    

2012 1.098,89 57,88 1.100.296 

2013 1.303,65 96,02 1.373.931 

2014 1.853,61 153,94 1.795.001 

2015 2.162,86 81,57 1.791.530 

Sơ bộ - Prel. 2016 1.244,85 50,34 950.056 
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366 

Năng lực của các cơ sở lưu trú  

Existing capacity of accommodation establishment 

 Đơn vị 
tính 
Unit 

2012 2013 2014 2015 
Sơ bộ 

Prel.  
2016 

Năng lực hiện có của các cơ sở lưu trú  
phân theo loại hình kinh tế 
Existing capacity of accommodation 
establishments by type of economic 

Buồng 
Room 7.929 8.424 8.922 4.777 4.809 

Nhà nước - State " 303 342 357 437 437 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 7.521 7.716 8.189 3.943 3.975 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector " 105 366 376 397 397 

Năng lực mới tăng của các cơ sở lưu trú 
phân theo loại hình kinh tế - Newly 
increased capacity of accommodation 
establishments by type of economic 

Buồng 
Room      

Nhà nước - State " - 39 15 80 - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 723 195 473 - 32 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector " 80 261 10 21 - 

Năng lực hiện có của các cơ sở lưu trú  
phân theo loại hình kinh tế 
Existing capacity of accommodation 
establishments by type of economic 

Giường 
Bed 11.066 11.689 12.364 7.386 7.441 

Nhà nước - State " 703 757 766 962 962 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 10.236 10.412 11.025 5.814 5.869 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector " 127 520 573 610 610 

Năng lực mới tăng của các cơ sở lưu trú 
phân theo loại hình kinh tế - Newly 
increased capacity of accommodation 
establishments by type of economic 

Giường 
Bed      

Nhà nước - State " - 54 9 196 - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 950 176 613 - 55 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector " 97 393 53 37 - 
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