GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU
THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TÀI KHOẢN QUỐC GIA
Giá trị tăng thêm là giá trị hàng hóa và dịch vụ mới sáng tạo ra của các ngành kinh tế
trong một thời kỳ nhất định. Giá trị tăng thêm là một bộ phận của giá trị sản xuất, bằng
chênh lệch giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian, bao gồm: thu nhập của người lao
động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng trong sản xuất và thặng
dư sản xuất. Giá trị tăng thêm được tính theo giá thực tế va giá so sánh.
Tổng sản phẩm trong nước là giá trị mới của hàng hóa và dịch vụ được tạo ra của toàn
bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng sản phẩm trong nước được
tính theo giá thực tế và giá so sánh.
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế thường được dùng để nghiên cứu cơ cấu
kinh tế, mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành trong sản xuất, mối quan hệ giữa kết quả sản
xuất với phần huy động vào ngân sách.
Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh đã loại trừ biến động của yếu tố giá cả
qua các năm, dùng để tính tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, nghiên cứu sự thay đổi
về khối lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất.
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thu ngân sách Nhà nước gồm toàn bộ các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước từ
các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ dân cư trong nước và các nguồn thu từ
ngoài nước, bao gồm các khoản: thu từ thuế, phí, lệ phí, thu từ hoạt động kinh tế của
Nhà nước, các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; thu viện trợ của nước
ngoài, các khoản thu khác.
Chi ngân sách Nhà nước gồm toàn bộ các khoản chi từ ngân sách Nhà nước cho các
doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, dân cư trong nước và ngoài nước, bao gồm
các khoản: chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo
đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi trả nợ của Nhà nước, chi viện trợ nước
ngoài, các khoản chi khác.
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EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT OF SOME STATISTICAL
INDICATORS ON NATIONAL ACCOUNTS AND STATE BUDGET

NATIONAL ACCOUNTS
Value added (VA) is an economic indicator reflecting the new value of goods and
services added of economic industries in a certain period. VA, a component of gross
output, is the difference between gross output and intermediate cost. VA comprises the
value of remuneration, indirect taxes, fixed asset depreciation and operating surplus.
Value added is measured at current price or constant price.
Gross domestic product (GDP) is a general indicator reflecting the final results of
production and business activities of the whole economy in a given period. GDP is
calculated at current and constant prices.
GDP by current prices is used to study the economic structure, the inter-industries
relationship, relationship between the production results and state budget mobilization.
GDP by constant prices removing the factor of price changes is used to calculate the
economic growth rate and to study the changes in goods and services quantities
STATE BUDGET
State budget revenue: refers to revenue of the government finance from domestic
production, business and service establishments or citizens and other revenues from
abroad. State budget revenue includes different items such as taxes, duties, fees
collected from the state economic activities, contributions from organizations and
individuals, foreign grants, and other revenues.
State budget expenditure: refers to all expenditure of the state budget for domestic and
foreign enterprises, offices, organizations and individuals. State budget expenditure
includes expenditures for investment in socio-economic development, national defence
and security, state apparatus operation, state debts settlement and grants for foreign
countries and other expenditures.
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