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Phiếu 1A.6.1/ĐTDN-LTAU 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG 

 

I. Dịch vụ ăn uống 

1. Dịch vụ ăn uống bao gồm các hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán bar 

và căng tin cung cấp các dịch vụ ăn, uống cho khách hàng tại chỗ (khách hàng được phục 

vụ hoặc tự phục vụ) hoặc mang về, các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động; cung cấp dịch 

vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác. 

Lưu ý: không bao gồm dịch vụ ăn, uống do các cơ sở lưu trú cung cấp đã tính 

chung vào tiền lưu trú (tiền thuê phòng/buồng) do không hạch toán riêng được 2 loại dịch 

vụ này. 

2. Doanh thu thuần dịch vụ ăn uống là tổng số tiền đã và sẽ thu về cung cấp dịch 

vụ ăn uống cho khách hàng trong năm, bao gồm số tiền bán hàng ăn, đồ uống do doanh 

nghiệp tự chế biến và hàng ăn uống mua từ bên ngoài để bán mà không cần qua chế biến, 

không cần dịch vụ phục vụ thêm của cơ sở (hàng chuyển bán). 

- Hàng chuyển bán là các loại hàng hóa thực phẩm, đồ uống được bán tại các cơ 

sở dịch vụ ăn uống nhưng không do cơ sở dịch vụ ăn uống đó chế biến, tức là hàng hóa 

mua về để bán (ví dụ như: rượu bia, thuốc lá nhà hàng mua về để phục vụ khách hàng 

uống, hút tại nhà hàng). 

- Doanh thu thuần hàng chuyển bán là tổng số tiền mà các cơ sở dịch vụ ăn uống 

đã và sẽ thu được do bán các loại hàng chuyển bán. 

3. Trị giá vốn hàng chuyển bán 

Chỉ tính trị giá vốn của hàng chuyển bán đã bán trong năm tương ứng với phần 

doanh thu hàng chuyển bán trong năm. Thông thường "trị giá vốn hàng chuyển bán” phải 

nhỏ hơn "doanh thu hàng chuyển bán”, nếu ngược lại là kinh doanh hàng hóa đó không có 

lãi hoặc bị lỗ (mua vào lúc giá cao, bán khi giá bị thấp). 

II. Dịch vụ lưu trú 

1. Dịch vụ lưu trú bao gồm các hoạt động kinh doanh của các cơ sở chỉ cung cấp 

dịch vụ lưu trú ngắn ngày và các cơ sở cung cấp đồng thời cả dịch vụ lưu trú ngắn ngày và 

dịch vụ ăn uống/phương tiện giải trí cho khách du lịch, khách vãng lai. Các cơ sở cung cấp 

những hoạt động này gồm: Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ kinh 

doanh lưu trú ngắn ngày; ký túc xá học sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; lều 

quán, trại dùng để nghỉ tạm. Dịch vụ lưu trú cũng bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ 

lưu trú dài hạn cho sinh viên (chẳng hạn như hoạt động của các làng sinh viên) và nhà 
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điều dưỡng. 

Lưu ý:  

- Mỗi một cơ sở lưu trú được coi là 01 cơ sở và thực hiện 01 phiếu 1A.6.1/ĐTDN-

LTAU. 

- Hoạt động cho thuê nhà ở dài ngày (tháng, năm) và hoạt động cho thuê văn 

phòng, nơi sản xuất kinh doanh không thuộc phạm vi của hoạt động lưu trú và được tính 

vào hoạt động kinh doanh bất động sản. 

2. Doanh thu thuần dịch vụ lưu trú (Mã 08): là toàn bộ số tiền mà đơn vị kinh 

doanh dịch vụ lưu trú đã và sẽ thu được từ hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

cho khách hàng. 

3. Lượt khách phục vụ (Mã 09): là số lượt người đến thuê buồng (phòng), nghỉ tại 

cơ sở lưu trú, bao gồm: Số lượt khách thuê buồng (phòng) để ngủ qua đêm (mã 10) và 

số lượt khách thuê buồng (phòng) nghỉ theo giờ trong ngày (khách không nghỉ qua 

đêm) (mã 11). 

Ví dụ: Khách sạn A trong ngày 1/7/2019 tiếp nhận 2 đoàn khách: Đoàn 1 có 10 người 

đến nghỉ trong 3 ngày; đoàn 2 có 4 người chỉ đến nghỉ buổi trưa trong 3 giờ. Như vậy số lượt 

khách ngày 1/7 mà khách sạn A phục vụ là: 10 người + 4 người = 14 người. Trong đó chia ra 

khách trong ngày có 4 người và khách ngủ qua đêm là 10 người. 

Lưu ý: 

- Lượt khách đến thuê buồng/giường tại cơ sở lưu trú không phân biệt lứa tuổi, có 

nghĩa là những người già và trẻ em đi cùng đều được tính là lượt khách cho mỗi người. 

- Trong năm 2018, nếu một người khách đến thuê phòng nghỉ nhiều lần tại một cơ 

sở thì mỗi lần đến đều được tính là một lượt khách. 

- Trong trường hợp khách đến đăng ký thuê phòng ngủ qua đêm (đã thanh toán tiền 

phòng) nhưng vì một lý do nào đó không ngủ lại đêm tại cơ sở thì người khách này vẫn 

được tính là khách có ngủ qua đêm. 

- Trường hợp khách của đơn vị này đưa đến các đơn vị khác thì khách thuê buồng 

ngủ ở đâu thì đơn vị đó được tính, ví dụ đoàn công tác của Tổng cục Thống kê có 5 người 

đến nghỉ tại khách sạn A nhưng vì khách sạn A đông khách nên chỉ xếp chỗ được cho 3 

người và 2 người còn lại được khách sạn A gửi sang nghỉ tại khách sạn B thì số lượt khách 

được tính cho khách sạn A là 3 lượt khách; khách sạn B là 2 lượt khách. 

4. Số ngày khách phục vụ (Mã 12): là số ngày mà khách có ngủ lại qua đêm do 

các đơn vị lưu trú phục vụ. Chỉ tiêu này có thể tính được theo hai cách: (1) Nhân số lượng 

người với số ngày lưu lại của từng đoàn khách, sau đó tổng hợp chung trong kỳ; (2) Cộng 

số khách của tất cả các ngày trong kỳ báo cáo. Cũng tương tự như lượt khách, việc xác 

định ngày khách là căn cứ vào chứng từ thanh toán của khách hàng. Ví dụ ông Nam đến 
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khách sạn A nghỉ mặc dù chưa ngủ lại đêm ở khách sạn nhưng vì quá thời gian cho phép 

thuê ngày của khách sạn nên ông Nam vẫn phải trả tiền thuê phòng 1 ngày thì ông Nam 

vẫn được khách sạn A tính là khách có ngủ qua đêm và tính là 1 ngày khách. 

Hai chỉ tiêu "Lượt khách phục vụ" và "Ngày khách phục vụ" được thống kê riêng đối 

với khách quốc tế (khách mang quốc tịch nước ngoài và Việt kiều) và khách trong nước. 

Quan hệ giữa chỉ tiêu lượt khách và ngày khách trong các cơ sở lưu trú: chỉ tiêu 

ngày khách phục vụ chỉ tính đối với khách ngủ qua đêm nên chỉ so sánh giữa lượt khách 

ngủ qua đêm với ngày khách phục vụ vì vậy ngày khách phục vụ luôn lớn hơn hoặc bằng 

lượt khách ngủ qua đêm. 

5. Số ngày buồng/giường sử dụng trong năm (Mã 13,14): là tổng số ngày sử dụng 

buồng/giường của cơ sở lưu trú. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng cho khách thuê nghỉ qua đêm. 

Nguồn số liệu để tổng hợp chỉ tiêu này căn cứ vào hoá đơn, chứng từ, bảng kê thanh toán 

với khách của kế toán hoặc sổ theo dõi khách đến, đi của bộ phận lễ tân của khách sạn, 

nhà trọ và các cơ sở lưu trú khác để ghi cho thống nhất. 

Lưu ý: trường hợp chỉ có 1 lượt khách nhưng thuê cả phòng có nhiều giường thì số 

ngày sử dụng giường của cơ sở đó sẽ là 1 nhân với tổng số giường của buồng đó. Như vậy 

trong trường hợp này số ngày sử dụng giường sẽ lớn hơn số ngày khách. Ngược lại đối với 

trường hợp chỉ có 1 giường nhưng vì một lý do nào đó khách sạn vẫn đồng ý cho 2 người 

thuê (hoặc trẻ em đi cùng) thì ở đó có 2 lượt khách nhưng số ngày sử dụng giường chỉ là 1 

ngày giường. Trong trường hợp này thì số ngày sử dụng giường sẽ nhỏ hơn số ngày 

khách. Trường hợp thông thường nếu khách sạn không có giường đôi mà mỗi khách chỉ sử 

dụng một giường thì số ngày sử dụng giường sẽ bằng số ngày khách. 

Quan hệ giữa các chỉ tiêu trong biểu phân loại chi tiết cơ sở lưu trú: 

- Tổng số giường luôn lớn hơn hoặc bằng tổng số buồng. Thông thường mỗi buồng 

có từ 1 đến 2 hoặc 3 giường, vì vậy nếu có sự chênh lệch quá lớn cần kiểm tra lại. 

- Số ngày sử dụng buồng/giường trong năm thường nhỏ hơn số buồng/giường có 

trong năm nhân với 365 ngày. Tuy nhiên chỉ tiêu số buồng, giường có đến 31/12/2018 trong 

biểu là chỉ tiêu thời điểm nên so sánh này sẽ không áp dụng được đối với các cơ sở có sự biến 

động về số buồng (giường) trong năm (như xây thêm hoặc phá dỡ bớt buồng, giường). 

- Chỉ tiêu ngày khách phục vụ thường xoay quanh và chênh lệch không quá lớn so 

với chỉ tiêu số ngày sử dụng giường trong năm. 

Giá phòng bình quân một lượt khách thuê trong ngày: Chỉ tiêu này được tính 

bằng tổng doanh thu của khách thuê trong ngày trên tổng số lượt khách thuê trong ngày. 

6. “Số buồng”, ”số giường” có đến thời điểm 31/12/2019 (Mục năng lực hiện có 

đến 31/12/2019): ghi tổng số buồng, số giường có thể sử dụng để cho khách thuê nghỉ của 

các cơ sở lưu trú có đến thời điểm 31/12/2019. 
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“Số buồng”, ”số giường” (Mục năng lực mới tăng trong năm 2019): ghi tổng số 

buồng, số giường có thể sử dụng để cho khách thuê nghỉ của các cơ sở lưu trú mới tăng 

trong năm 2019. 

Năng lực mới tăng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được thể hiện qua các 

chỉ tiêu về số lượng cơ sở lưu trú, số buồng, số giường mới tăng trong năm, như: tăng về 

hạng sao, tăng mới do mở rộng qui mô cơ sở, tăng mới về số buồng, tăng mới về số 

giường (bao gồm thay thế và xây mới). 

Lưu ý: không tính số buồng mà cơ sở lưu trú luôn dành riêng với mục đích cho 

người nước ngoài thuê để sinh sống hoặc cho các văn phòng nước ngoài thuê để làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


