GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
ĐẦU TƯ
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm
tăng hoặc duy trì năng lực sản xuất và nguồn lực để nâng cao mức sống vật chất và
tinh thần của toàn xã hội trong một thời kỳ nhất định, bao gồm: Vốn đầu tư tạo ra tài
sản cố định, vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động, vốn chi mua các tài sản quý
hiếm, dự trữ vàng dưới dạng hàng hoá, các sản phẩm hàng hoá dự trữ trong dân cư
và vốn đầu tư phát triển khác nhằm nâng cao dân trí, tăng cường phúc lợi xã hội, cải
thiện môi trường sinh thái, hỗ trợ dân sinh, v.v...
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam là tổng số tiền và hiện vật
hợp pháp các nhà đầu tư nước ngoài đã đưa vào Việt Nam và thực hiện đầu tư vào
các dự án đã được phê duyệt, thể hiện dưới các hình thức: Ngoại tệ, máy móc, thiết
bị, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa thành phẩm, hàng hóa bán thành phẩm;
giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ
thuật, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản hợp pháp khác.
Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài là tổng số tiền và hiện vật các
nhà đầu tư Việt Nam đã chuyển ra nước ngoài và thực hiện đầu tư vào các dự án
đã được phê duyệt, thể hiện dưới các hình thức: Ngoại tệ, máy móc, thiết bị, vật tư,
nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa thành phẩm, hàng hóa bán thành phẩm; giá trị
quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật,
quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản hợp pháp khác.
XÂY DỰNG
Giá trị sản xuất xây dựng là kết quả hoạt động sản xuất xây dựng bao gồm
giá trị của các công việc: chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình, lắp đặt máy móc
thiết bị, hoàn thiện công trình và những hoạt động khác được quy định tính cho
ngành xây dựng như khảo sát, thiết kế qui hoạch phát sinh trong quá trình thi công
xây dựng, giá trị cho thuê máy móc thiết bị có người điều khiển đi kèm. Giá trị sản
xuất xây dựng bao gồm: (1) Tổng chi phí hoạt động xây dựng; (2) Giá trị VLXD,
nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư cung cấp (nếu có); (3) Lợi nhuận thuần từ hoạt động
xây dựng, lợi nhuận khác có liên quan đến hoạt động xây dựng; (4) Thuế GTGT
khấu trừ phát sinh phải nộp trong kỳ.
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm là tổng diện tích nhà
ở được xây dựng hoàn thành bàn giao trong năm, được sử dụng cho mục đích ở và
sinh hoạt của hộ gia đình hoặc cá nhân dân cư, bao gồm diện tích của các ngôi nhà
được xây dựng mới trong năm (nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ) và diện tích của các
phòng được xây mới do mở rộng hoặc nâng tầng các nhà ở cũ hiện có.

EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT AND METHODOLOGY
OF SOME STATISTICAL INDICATORS ON INVESTMENT
AND CONSTRUCTION

INVESTMENT
Investment is the entire amount of expenses (spending) to maintain or
increase production capacity and resources to improve the material and spiritual
living standards of the entire society in a given period, including investment to
generate fixed assets, investment to increase current assets, spending on
purchasing precious assets, reserving gold in the form of goods, commodities and
stocks in residents and other investment to improve people's knowledge, enhance
social welfare, improve the ecological environment, support people’s welfare, etc.
Inward foreign direct investment is total amount of legitimate cash and inkind that foreigners invest in Vietnam and in approved projects, in the form of foreign
currency, machinery, equipment, supplies, materials, fuels, finished goods, semifinished goods, value of industrial property rights, technical know-how, technical
processes and services, intellectual property rights and other legal properties.
Outward foreign direct investment is total cash and in-kind that the
Vietnamese invest abroad and in approved projects that have been approved, in the
form of foreign currency, machinery, equipment, supplies, materials, fuels, finished
goodssemi-finished goods, value of industrial property rights, technical know-how,
technical processes and services, intellectual property rights and other legal
properties.
CONSTRUCTION
Gross output of construction is a result of construction activities including
the value of such activities as: site preparation, construction, machinery installation,
work completion and other activities included in construction sector such as the field
work and the planning design arising during construction, the rental value of
machinery and equipment with the operators. Gross output of construction includes:
(1) The total cost of construction activities; (2) The value of building materials, fuel
and other supplies provided by the investors (if any); (3) Net profit from construction
activities, other profit related to construction activities, (4) Deducted value added tax
paid in reference period.
Area of housing floors constructed in the year is a total area of residential
buildings completed and handed over, which is used for residential purposes and
living activities of households and individuals, including the area of new houses built
in the year (residential appartments, private houses) and the area of newly
constructed rooms or uplift due to expansion of the existing house.

