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Phiếu 1A.9.2/ĐTDN-TT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

1. Doanh thu thuần dịch vụ xuất bản: Bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt 

động xuất bản. 

Hoạt động xuất bản: Bao gồm xuất bản sách, lịch, tờ rơi, từ điển, bộ sách giáo khoa, 

tập bản đồ, ấn phẩm định kỳ, phần mềm và các ấn phẩm tương tự khác. 

Hoạt động xuất bản không bao gồm các hoạt động xuất bản không bao gồm các hoạt 

động xuất bản tranh ảnh, video và phim trên đĩa DVD hoặc phương tiện tương tự. 

2. Doanh thu thuần dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi 

âm và xuất bản nhạc: Bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động điện ảnh, sản 

xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản nhạc. 

Hoạt động dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản 

nhạc bao gồm các hoạt động sản xuất phim, chương trình truyền hình thuộc đề tài sân 

khấu và không phải sân khấu trên chất liệu là phim nhựa, băng video, đĩa hoặc chất liệu 

khác để chiếu trực tiếp trên rạp hát hoặc trên truyền hình; hoạt động biên tập, cắt phim, 

lồng tiếng; hoạt động phát hành phim; hoạt động chiếu phim; mua và bán bản quyền phát 

hành phim; hoạt động ghi âm. 

3. Doanh thu thuần dịch vụ phát thanh, truyền hình: Bao gồm số tiền đã và sẽ 

thu được từ hoạt động phát thanh, truyền hình. 

Hoạt động phát thanh, truyền hình bao gồm: hoạt động xây dựng chương trình hoặc 

phân phối nội dung và phát các chương trình theo bản quyền được chuyển nhượng; sản 

xuất các chương trình phát thanh, truyền hình riêng, cụ thể để phát sóng đến công chúng. 

4. Doanh thu thuần dịch vụ viễn thông: Bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt 

động viễn thông có dây, không dây, viễn thông vệ tinh và các hoạt động viễn thông khác. 

Hoạt động viễn thông cũng bao gồm cả hoạt động của các đại lý internet cung cấp 

dịch vụ truy cập internet cho khách hàng; hoạt động này cũng bao gồm hoạt động bán lại 

hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ). 

Loại trừ: hoạt động của các quán cà phê internet được tính vào hoạt động của dịch 

vụ ăn uống. 

5. Doanh thu thuần dịch vụ lập trình, tư vấn và các hoạt động khác liên quan 

đến máy vi tính: Bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động cung cấp các dịch vụ 

thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin: viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp khách hàng về phần 

mềm; lập và thiết kế các hệ thống máy vi tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính 

và công nghệ giao tiếp; quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và công 

cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động có liên quan đến máy tính.  

Hoạt động lập trình bao gồm hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần 

mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng, kể cả lập trình các phần mềm 

nhúng (không bao gồm hoạt động phát hành các phần mềm trọn gói). 
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Hoạt động tư vấn máy tính vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính gồm hoạt 

động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy vi tính 

và công nghệ giao tiếp, bao gồm cả quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách 

hàng và công cụ xử lý dữ liệu, các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên 

quan đến máy tính.  

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác có liên quan đến máy 

tính như khắc phục sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.  

6. Doanh thu thuần dịch vụ thông tin: Bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt 

động xử lý dữ liệu, cho thuê và dịch vụ khác liên quan; cổng thông tin, dịch vụ thông tin 

khác; hoạt động thông tấn... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


