GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
VẬN TẢI
Khối lượng hàng hóa vận chuyển là khối lượng hàng hóa được vận chuyển
bởi các đơn vị chuyên vận tải và các đơn vị thuộc các ngành khác có hoạt động kinh
doanh vận tải, không phân biệt độ dài quãng đường vận chuyển.
Số lượt hành khách vận chuyển là số lượng hành khách được vận chuyển
bởi các đơn vị chuyên vận tải và các đơn vị thuộc các ngành khác có hoạt động kinh
doanh vận tải, không phân biệt độ dài quãng đường vận chuyển.
Khối lượng hàng hóa vận chuyển được tính theo trọng lượng thực tế của hàng
hóa đã vận chuyển (kể cả bao bì). Khối lượng hàng hóa vận chuyển chỉ được tính
sau khi kết thúc quá trình vận chuyển, đã vận chuyển đến nơi giao nhận theo quy
định trong hợp đồng vận chuyển và làm xong thủ tục giao nhận. Số lượng hành
khách vận chuyển là số hành khách thực tế đã được vận chuyển.
Khối lượng hàng hóa luân chuyển là khối lượng hàng hóa được vận chuyển
tính theo chiều dài của quãng đường vận chuyển. Phương pháp tính như sau:
• Khối lượng hàng hóa luân chuyển: Lấy khối lượng hàng hóa vận chuyển
nhân
với quãng đường đã vận chuyển.
Số lượt hành khách luân chuyển là số lượt hành khách được vận chuyển
tính theo chiều dài của quãng đường vận chuyển. Phương pháp tính như sau:
• Số lượt hành khách luân chuyển: Lấy số lượng hành khách vận chuyển
nhân
với quãng đường đã vận chuyển.

EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT AND
METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS ON
TRANSPORT AND POSTAL SERVICES, TELECOMMUNICATIONS

TRANSPORT
Volume of freight is the total volume of cargoes transported by transportation
establishments and others operating in transportation business activities,
despite the traveling distance.
Number of passengers carried is the total volume passengers transported by
transportation establishments and others operating in transportation business
activities, despite the traveling distance.
Volume of transported cargoes is the actual weight of goods (including
packages). It is only measured after the completion of transportation to the
destination station as in the contracts and of delivery procedure. The volume of
passengers is the real number of passengers transported
Volume of freight traffic refers to the freight traffic volume through a specific
transportation route. The formula is as followed:
• Volume of freight traffic is the multiplication of goods freight with the actual
distance of freight, using ton.kilometer as measuring unit.
Number of freight traffic refers to the passengers traffic volume through a
specific transportation route. The formula is as followed:
• Number of freight traffic calculated in “Person.km”, is the multiplication of
transported passenger volume with the actual distance of freight.

