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KT1 Thông tin định danh lấy từ câu B1

KT2 Áp dụng cho doanh nghiệp có ngành tại câu A2 có mã ngành sản phẩm 79

1.

2. Địa chỉ: Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương........................................................

3. Ngành sản phẩm chính: ……………………………….

KT3
VCPA 2018 cấp 5

4.

Chia ra:  - Doanh thu thuần từ khách trong nước

- Doanh thu thuần từ khách quốc tế

4.3. Tổng số tiền chi trả hộ khách phục vụ tour

 Trong đó: - Chi dịch vụ lưu trú

- Chi ăn uống

- Chi dịch vụ đi lại 

- Chi phí vé tham quan, vui chơi, giải trí 

4.4. Lượt khách du lịch theo Tour (11=12+13+14)

Chia ra:   - Lượt khách trong nước

- Lượt khách quốc tế

- Lượt khách Việt Nam đi ra nước ngoài

4.5. Ngày khách du lịch theo Tour (15=16+17+18)

Chia ra:   - Ngày khách trong nước

- Ngày khách quốc tế

- Ngày khách Việt Nam đi ra nước ngoài 18 Lượt khách

4.1. Tổng doanh thu thuần của hoạt động du lịch lữ hành (tour) 

(01=02+03+04)

15 Lượt khách

16 Lượt khách

17 Lượt khách

12 Lượt khách

13 Lượt khách

14 Lượt khách

Lượt khách

06 Đồng

07 Đồng

08 Đồng

09 Đồng

10 Đồng

11

B C 1

4.2. Doanh thu thuần hoạt động hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ 

chức tour du lịch 

- Doanh thu thuần từ khách Việt Nam đi du lịch nước 

ngoài 04 Đồng

05 Đồng

01
Đồng

02 Đồng

03 Đồng

A

Số lượng/giá trị thực hiện

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Phiếu số 1.5/DN-MAULH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LỮ HÀNH NĂM 2021

 (Áp dụng cho doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động dịch vụ lữ hành)

Tên doanh nghiệp/chi nhánh:…………................................………………………………………………..

Tên chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính

Mã số thuế

Doanh thu thuần của doanh nghiệp/chi nhánh ngành lữ hành nào lớn nhất xếp làm ngành chính

Kết quả hoạt động năm 2021 (ngành sản phẩm 79)


