THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
THƯƠNG MẠI
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là toàn bộ
doanh thu bán hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng bán ra thị trường của các cơ sở
sản xuất kinh doanh, bao gồm: Doanh thu bán lẻ hàng hoá của các cơ sở kinh
doanh thương nghiệp; doanh thu bán lẻ sản phẩm cảu các cơ sở sản xuất và nông
dân trực tiếp bán ra thị trường; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống; doanh thu du lịch
lữ hàng; doanh thu dịch vụ các nhân, cộng đồng và dịch vụ khác do cácc tổ chức và
cá nhân kinh doanh, phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng
Hàng hoá xuất khẩu là hàng hoá có xuất xứ trong nước và hàng tái xuất
được đưa ra nước ngoài làm giảm nguồn vật chất trong nước:

Hàng hoá nhập khẩu là hàng hoá nước ngoài và hàng tái nhập được
đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, làm tăng nguồn vật chất trong nước:

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.

