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PHƯƠNG ÁN 
Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác 

của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể 
(Theo Quyết định số 1250/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 11 năm 2013 

 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 
 

I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA 
1. Nhằm thu thập thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, du 
lịch, kinh doanh bất động sản và một số dịch vụ khác nhằm phục vụ công tác quản lý, 
đánh giá, dự báo tình hình kinh tế xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn 
bộ nền kinh tế và từng địa phương; 
2. Biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê cấp tỉnh; 
3. Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.  
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU TRA 
1. Đối tượng điều tra: Các doanh nghiệp ngoài nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, 
chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 
và cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản, có hoạt động kinh doanh 
chính là dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, kinh doanh bất động sản và một số dịch 
vụ khác. Cụ thể, đơn vị điều tra bao gồm: 
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập bao gồm:  
+ Doanh nghiệp tư nhân;  
+ Công ty hợp danh;  
+ Công ty TNHH tư nhân (kể cả Công ty TNHH có vốn Nhà nước ≤ 50%); 
+ Công ty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%;  
+ Công ty cổ phần không có vốn nhà nước.  
Đối với tập đoàn, tổng công ty ngoài nhà nước: đơn vị điều tra là văn phòng tập 
đoàn, văn phòng tổng công ty (báo cáo kết quả hoạt động của văn phòng tập đoàn, 
tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào văn phòng tập đoàn, tổng công ty) 
và các đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế độc lập.  
Đối với tập đoàn kinh tế ngoài nhà nước tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty 
con: đơn vị điều tra là công ty mẹ và các công ty con hạch toán kinh tế độc lập.  
- Hợp tác xã;  
- Cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. 
2. Phạm vi điều tra: điều tra chọn mẫu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
đối với các doanh nghiệp, cơ sở cá thể; Điều tra toàn bộ các hợp tác xã có hoạt động 
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kinh doanh chính thuộc các ngành kinh tế dưới đây theo Hệ thống ngành kinh tế Việt 
Nam 2007 (VSIC 2007):  
- Ngành I: Dịch vụ lưu trú và ăn uống; 
- Ngành L: Hoạt động kinh doanh bất động sản;  
- Ngành N: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ;   
- Ngành P: Giáo dục và đào tạo; 
- Ngành Q: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (trừ ngành 87 “Hoạt động chăm sóc 
điều dưỡng tập trung” và ngành 88 “Hoạt động chăm sóc điều dưỡng không tập 
trung”); 
- Ngành R: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (trừ ngành 90 “Hoạt động, sáng tác nghệ 
thuật và giải trí”, ngành 91 “Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt 
động văn hóa khác” và ngành 92002 “Hoạt động cá cược và đánh bạc”); 
- Ngành S: Hoạt động dịch vụ khác (trừ ngành 94 “Hoạt động của các hiệp hội, tổ 
chức khác”). 
III. THỜI GIAN ĐIỀU TRA VÀ THỜI KỲ THU THẬP SỐ LIỆU  
1. Thời gian điều tra: từ ngày 05 đến ngày 14 hàng tháng. 
2. Thời kỳ thu thập số liệu: thu thập số liệu thực hiện của tháng trước, ước tính số liệu 
của tháng báo cáo. 
IV. NỘI DUNG ĐIỀU TRA 
1. Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra:  
- Tên, địa chỉ, số điện thoại, Fax, địa chỉ e-mail của đơn vị; 
- Mã số thuế của đơn vị điều tra;  
- Ngành hoạt động kinh doanh chính.  
2. Thông tin về kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động:  
- Doanh thu thuần của các ngành dịch vụ thuộc phạm vi điều tra;  
- Lượt khách, ngày khách đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch lữ hành;  
- Hợp đồng giao dịch thành công trong tháng đối với các đơn vị hoạt động kinh 
doanh bất động sản. 
 


