GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU
THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ VÀ DU LỊCH
THƯƠNG MẠI
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là toàn bộ doanh thu
hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đã bán ra thị trường của các cơ sở kinh doanh,
bao gồm: doanh thu bán lẻ hàng hóa 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 khách sạn, nhà hàng; 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 hóa có xuất xứ trong nước và hàng tái xuất được đưa ra
nước ngoài, đưa vào kho ngoại quan hoặc đưa vào khu vực mậu dịch tự do làm giảm
nguồn vật chất trong nước.
Hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa nước ngoài và hàng tái nhập được đưa từ nước
ngoài, từ kho ngoại quan hoặc đưa từ khu vực tự do vào trong nước, làm tăng nguồn
vật chất trong nước.
GIÁ CẢ
Giá tiêu dùng là số tiền do người tiêu dùng phải chi trả khi mua một đơn vị hàng hóa
hoặc dịch vụ phục vụ trực tiếp cho đời sống hàng ngày. Giá tiêu dùng được biểu hiện
bằng giá bán lẻ hàng hóa trên thị trường hoặc giá dịch vụ phục vụ sinh hoạt đời sống
dân cư. Trong trường hợp hàng hóa không có giá niêm yết, người mua có thể mặc cả
thì giá tiêu dùng là giá người mua thực trả sau khi thỏa thuận với người bán.
Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ tiêu phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá cả theo
thời gian của các mặt hàng trong rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đại diện. Giá của rổ
hàng hóa của kỳ gốc được qui định là 100 và giá của các kỳ khác được biểu hiện bằng
tỷ lệ phần trăm so với giá kỳ gốc. Rổ hàng hóa, dịch vụ để tính chỉ số giá tiêu dùng gồm
các loại hàng hóa và dịch vụ phổ biến, đại diện cho tiêu dùng của dân cư, thường được
xem xét, cập nhật 5 năm một lần cho phù hợp với tiêu dùng của dân cư trong mỗi thời
kỳ.
Quyền số để tính chỉ số giá tiêu dùng là cơ cấu chi tiêu các nhóm mặt hàng trong tổng
chi tiêu của hộ gia đình được tổng hợp từ kết quả điều tra mức sống hộ gia đình và
dùng cố định khoảng 5 năm.
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 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.
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EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT OF SOME STATISTICAL
INDICATORS ON TRADE, PRICE AND TOURISM
TRADE
Gross retail sales of goods and services is an indicator reflecting total sales of goods
and services of business establishments (including commercial businesses, production
units, farmers, hotels, restaurants, tourism, services held by individuals or
organizations) retailed directly to consumers on the market.
Export goods include domestic goods and re-export goods which are exported to the
rest of the World or sent to bonded warehouse or to the free circulation area to subtract
from the stock of material resources of the country.
Import goods are foreign goods and re-import goods entered Vietnam from the rest of
the World, bonded warehouses or the free circulation area to add the stock of material
resources of the country.
PRICE
Consumer price mentions the expense of consumers for a unit of commodity or service
to serve their daily lives. Consumer price shows the retail price of goods on the market
or the cost of services for people livings. In case, commodities are not priced and can
be bargained, consumer price is the final price of commodity paid by consumers.
Consumer price index (CPI) is indicator reflecting the tendency and change in the
price of "basket" of selected consumer goods and services in a certain period of time.
Price of basket of goods and services in base period is set at 100, and in other periods
is calculated in percentage as compared to that of base period. Basket of goods and
services used to measure CPI are popular ones bought by consumers. They are revised
and updated every 5 years.
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).
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