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GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI  
 

Phạm vi thu thập thông tin một số ngành kinh doanh dịch vụ khác ở phiếu này gồm: 

1. Doanh thu thuần dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ:  

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (ngành M trong Hệ thống ngành kinh tế Việt 

Nam - VSIC 2007): Trong điều tra này chủ yếu thu thập thông tin của một số ngành thuộc ngành M 
như đã được liệt kê trong phiếu. Tại tỉnh/TP có các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành còn lại 

thuộc ngành M, thực hiện phiếu điều tra và điền thông tin vào mục “Dịch vụ chuyên môn và khoa 
học công nghệ khác chưa được liệt kê”. 

2. Doanh thu thuần dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ (trừ dịch vụ du lịch lữ hành)  

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (trừ dịch vụ du lịch lữ hành) gồm: Các hoạt động cho 

thuê máy móc, thiết bị, tài sản (không kèm người điều khiển), cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; 
cho thuê tài sản phi tài chính; dịch vụ lao động và việc làm; dịch vụ bảo vệ cá nhân, hệ thống bảo 

đảm an toàn, dịch vụ thám tử tư nhân; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan; dịch vụ hành 
chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác... (trừ dịch vụ kinh doanh tour du 

lịch, đại lý du lịch, các dịch vụ hỗ trợ du lịch khác). 

3. Doanh thu thuần dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí:  

Hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí bao gồm các hoạt động: 

- Tổ chức sự kiện, giới thiệu xúc tiến thương mại; 

- Hoạt động xổ số (loại trừ hoạt động cá cược và đánh bạc do khó khả thi khi thu thập thông 
tin). Trong hoạt động này có thu thập thông tin về số chi trả thưởng trong năm để phục vụ tính các chỉ 
tiêu của tài khoản quốc gia; 

- Các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí khác. 

4. Doanh thu thuần dịch vụ giáo dục: Bao gồm toàn bộ số tiền đã thu và phải thu về cung cấp 

các dịch vụ giáo dục/đào tạo cho khách hàng kể cả dịch vụ tư vấn du học; không bao gồm doanh thu 
bán sách, báo, tài liệu nghiên cứu và các dụng cụ học tập cho khách hàng (được đưa vào phần doanh 

thu trong ngành G tương ứng với các hàng đã bán và thực hiện phiếu 1A.4/ĐTDN-TN). 

5. Doanh thu thuần dịch vụ y tế: Bao gồm toàn bộ số tiền đã thu và phải thu về cung cấp các 

dịch vụ giáo dục/đào tạo cho khách hàng kể cả dịch vụ tư vấn du học; không bao gồm doanh thu bán 
sách, báo, tài liệu nghiên cứu và các dụng cụ học tập cho khách hàng (được đưa vào phần doanh thu 

trong ngành G tương ứng với các hàng đã bán và thực hiện phiếu 1A.4/ĐTDN-TN). 

6. Doanh thu thuần dịch vụ khác: Bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động dịch vụ sửa 

chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình (sửa chữa, bảo dưỡng máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 
thiết bị liên lạc; sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng; sửa chữa giày dép, giường, tủ, bàn 

ghế...); dịch vụ giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú; dịch vụ phục vụ tang lễ và các dịch vụ 
khác phục vụ cá nhân và cộng đồng chưa được kể trên. 


