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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

“NHẬN, GỬI BÁO CÁO THỐNG KÊ DU LỊCH” 

VỚI QUYỀN QUẢN TRỊ CẤP DOANH NGHIỆP 

  

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

1.1 Giới thiệu 

Phần mềm “Nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch” được tạo ra nhằm quản lý 

một cách hiệu quả và khoa học nguồn số liệu từ các báo cáo kết quả kinh doanh, 

đầu tư du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Xây dựng một hệ thống 

quản lý cơ sở dữ liệu và tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu thông qua 

môi trường Internet. Qua đó các cơ quan chức năng có thể đưa ra các nhận xét, 

đánh giá cũng như các dự đoán về tình hình phát triển của ngành một cách khách 

quan, chính xác hơn.  

 Các tính năng chính của chương trình được tính hợp sẵn vào trong chương trình, 

người sử dụng chỉ việc chọn các tính năng theo quy trình một cách dễ dàng. Hệ 

thống bao gồm các tính năng thể hiện tại hệ thống menu như sau:  

 

Hình  1 

- Menu “Xem báo cáo thống kê” là tính năng cho phép xem và chỉnh sửa 

các số liệu báo cáo của doanh nghiệp gửi lên Sở.  

- Menu “Nhập báo cáo thống kê” là tính năng cho phép nhập mới một biểu 

báo cáo của Doanh nghiệp.  

- Menu “Tổng hợp số liệu báo cáo” có chức năng tổng hợp số liệu từ các 

mẫu biểu báo cáo kinh doanh và đầu tư du lịch của doanh nghiệp để đưa ra ước 

tính kết quả kinh doanh và đầu tư du lịch của địa phương.  

- Menu “Người sử dụng”:là tính năng cho phép người sử dụng thay đổi các 

thông tin cá nhân, mật khẩu truy cập vào chương trình.  

- Menu “Hướng dẫn”:là tính năng cho phép người sử dụng xem, download 

các tài liệu hướng dẫn.  

- Menu “Thoát” thoát khỏi phiên đăng nhập của chương trình.  

1.2 Yêu cầu 

- Máy tính kết nối Internet và truy cập được vào được địa chỉ website 

http://thongke.tourism.vn.  
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- Để đăng ký tài khoản báo cáo thống kê, doanh nghiệp gởi công văn gửi Sở 

Du lịch đề nghị cung cấp tài khoản sử dụng chương trình.  

1.3 Đăng ký sử dụng  

Mỗi doanh nghiệp được cấp phát 02 tài khoản để truy cập vào hệ thống, trong 

đó bao gồm một tài khoản cho nhân viên và một tài khoản cho người quản lý. Để 

đăng ký tham gia và nhận tài khoản sử dụng, doanh nghiệp gửi thông tin cá nhân 

người được ủy quyền tới Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, với nội dung sau:  

- Tên doanh nghiệp 

- Loại hình doanh nghiệp:  

o Lữ hành, vận chuyển 

o Cơ sở lưu trú 

- Họ và tên người sử dụng 

- Chức vụ.  

- Địa chỉ Doanh nghiệp 

- Email: phải là Email của Doanh nghiệp 

- Điện thoại.  

- Fax.  

Sau khi nhận được thông tin đăng ký tài khoản của các doanh nghiệp, Sở Du 

lịch sẽ khởi tạo tài khoản sử dụng và gửi thông tin chi tiết tài khoản vào địa chỉ 

email đã đăng ký.  

1.4 Đăng nhập vào hệ thống  

Để đăng nhập vào hệ thống của phần mềm người sử dụng truy cập vào địa 

chỉ http://thongke.tourism.vn/baocao, màn hình đăng nhập hệ thống sẽ xuất 

hiện. Người sử dụng dùng thông tin tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ 

thống. 
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Hình  2 

1.5 Đổi mật khẩu sử dụng  

Lần đầu tiên khi đăng nhập vào hệ thống, người sử dụng phải thay đổi mật 

khẩu mặc định được cấp. Để thay đổi mật khẩu, tại thanh menu chọn tính năng 

“Người sử dụng” rồi chọn danh mục con “Đổi mật khẩu”.  

 

Sau khi chọn danh mục con “Đổi mật khẩu”,người sử dụng được chuyển tới 

màn hình thay đổi mật khẩu:  

 

Hình  3 

 Tại màn hình thay đổi mật khẩu, người dùng phải nhập chính xác mật khẩu 

hiện tại vào ô “Mật khẩu hiện tại”. Tiếp theo, người dùng sẽ nhập mật khẩu mới 

vào các ô “Mật khẩu mới” và “Nhập lại mật khẩu mới”. Sau khi đã nhập mật 

khẩu cũ và mới vào các ô tương ứng, người dùng sẽ ấn nút Lưu để chương trình 

tiến hành thay đổi mật khẩu mới cho tài khoản người dùng.  
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 Để thay đổi thông tin cá nhân, tại thanh menu chọn tính năng “Người sử 

dụng” rồi chọn danh mục con “Sửa thông tin”.  

 

Hình  4 

Sau khi chọn danh mục con “Sửa thông tin”, người sử dụng được chuyển 

tới màn hình sửa thông tin cá nhân:  

 

Hình  5 

Tại trang “Sửa thông tin”, người sử dụng có thể sửa, cập nhật các thông tin:  

- Tên người sử dụng  

- Chức vụ  

- Địa chỉ  

- Email  

- Điện thoại  

- Fax  

- Giới tính  

Sau khi sửa, cập nhật các thông tin, người sử dụng ấn nút “Lưu” để lưu các 

thông tin cá nhân vào hệ thống.  

2 XEM BÁO CÁO THỐNG KÊ  

Chức năng chính của xem báo cáo thống kê là tra cứu số liệu báo cáo hoặc 

tiến hành chỉnh sửa, cập nhật lại số liệu đã nhập. Tùy theo hình thức kinh doanh 

của doanh nghiệp, danh mục “Xem báo cáo thống kê” của người dùng doanh 

nghiệp sẽ có từ 2 đến 3 danh mục con ứng với các biểu báo cáo quy định cho 
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doanh nghiệp là “Biểu số: 01.T/DL-DN” là biểu báo cáo kết quá kinh doanh quy 

định cho cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, “Biểu số: 02.T/DL-DN” là biểu báo 

cáo kết quá kinh doanh quy định cho cơ sở kinh doanh lữ hành,vận chuyển, khu, 

điểm du lịch và “Biểu số: 03.N/DL-DN”- biểu đầu tư phát triển du lịch, quy định 

chung cho tất cả doanh nghiệp.  

Khi truy cập vào chức năng “Xem báo cáo thống kê”, người sử dụng sẽ 

được cung cấp một màn hình thống kê trực quan về tính hình báo cáo của doanh 

nghiệp mình. 

 

Hình  6 

 Tùy theo hình thức kinh doanh, người dùng có thể biết doanh nghiệp của 

mình đã báo cáo, chưa báo cáo tháng của năm nào. Có thể nhấn vào tên biểu báo 

cáo để vào biểu báo cáo tương ứng hoặc chọn menu “Xem báo cáo thống kê” và 

chọn biểu tương ứng trong sách sách menu. 
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2.1 Biểu số: 01.T/DL-DN  

 

Hình  7 

Chú thích:  

(1): Cung cấp thông tin về doanh nghiệp của người dùng.  

(2): Tìm kiếm báo cáo theo năm, tháng của báo cáo.  

(3): Ô tích chọn báo cáo.  

(4): Danh sách báo cáo được xếp theo năm, tháng của báo cáo.  

(5): Tên người tạo báo cáo.  

(6): Tên người đã sửa báo.  

(7): Hiện trạng của báo cáo, có thể gửi báo cáo bằng cách ấn vào “Gửi báo 

cáo” nếu dòng báo cáo tương ứng hiển thị “Gửi báo cáo”.  

(8): Các nút tính năng của chương trình.  

Chức năng chính của “Biểu số: 01.T/DL-DN” là xem, chỉnh sửa, cập nhật số 

liệu biểu số: 01.T/DL-DN.  

Để xem, chỉnh sửa, cập nhật lại số liệu biểu số: 01.T/DL-DN của doanh 

nghiệp, người dùng nhấp chuột vào tên báo cáo muốn sửa hoặc tích vào hộp chọn 

trước tên báo cáo (3) rồi nhấn nút “Sửa”. Tùy theo tình trạng của báo cáo, người 

dùng sẽ được chuyển đến các trường hợp sau:  

2.1.1 Trường hợp báo cáo chưa gửi lên Sở:  

(1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.  

(2): Các nút tính năng của chương trình.  
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(3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN.  

(4): Cung cấp thông tin về báo cáo. Tại đây, người dùng xem số theo từng 

chỉ tiêu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN.  

 Người dùng tiến hành sửa đổi, nhập số liệu vào các ô nhập liệu trong khung 

nhập liệu (3). Sau khi nhập xong, người dùng ấn nút “Lưu” để lưu lại báo cáo. 

Sau khi lưu báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “Gửi báo cáo” để gửi báo cáo 

lên Sở.  

Lưu ý:  

- Các trường theo chỉ tiêu từ 1 đến 4 đều phải có giá trị, nếu doanh nghiệp 

không có số liệu để nhập thì phải nhập 0.  

- Các trường trong chỉ tiêu 5 “Số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu 

(theo quốc tịch khách quốc tế đến)”, nếu doanh nghiệp có số người theo danh 

sách quốc tịch đến thì người dùng chọn tên quốc tịch đến trong danh sách và nhập 

số người, nếu không có không phải chọn và điền số.  

- Số thực hiện kỳ báo cáo của chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng đã bán” phải 

nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng sẵn có để bán”.  
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Hình  8 

2.1.2  Trường hợp báo cáo đã gửi lên Sở 

(1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.  

(2): Các nút tính năng của chương trình.  
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(3): Khung xem số liệu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN.  

(4): Cung cấp thông tin về báo cáo. 

(5): Lưu lại thông tin sửa báo cáo, số liệu của biểu trước các lần thay đổi số 

liệu. Người dùng có thể nhấn vào tên biểu để xem các số liệu đã được lưu.  

 Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN. 

Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem 

trước và cho người dùng in báo cáo.  

Để sửa đổi số liệu, người dùng ấn vào nút thay đổi số liệu, sau khi ấn nút 

Thay đổi số liệu, người dùng sẽ được chuyển đến màn hình nhập lý do, nội dung 

thay đổi.  

Người dùng chọn lý do cập nhật thông tin (1), tiếp theo điền nội dung cập 

nhật (2), sau đó người dùng tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”. 

Sau khi chọn lý do cập nhật thông tin, điền nội dung cập nhật và tích vào 

“Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”, nút “Lưu lý do sửa” sẽ xuất hiện, 

người dùng ấn vào nút “Lưu lý do sửa” để tiếp tục chuyển đến trang sửa báo cáo.  

Người sử dụng sẽ sửa, cập nhật lại số liệu vào các ô nhập liệu trong khung 

nhập liệu (1). Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng ấn vào nút “Lưu” để chương 

trình thực hiện cập nhật báo cáo.  

Nếu người dùng không muốn sửa đổi báo cáo, người dùng ấn vào nút “Quay 

lại” hoặc nút “Xem báo cáo”.  

Lưu ý:  

- Khi sửa đổi báo cáo đã gửi đi, các thông tin về người sửa đổi báo cáo sẽ 

được lưu lại. Người sửa báo cáo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sửa đổi 

báo cáo của mình.  

 

mailto:sdl@thuathienhue.gov.vn


 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế  - 22 Tố Hữu, Tp Huế - sdl@thuathienhue.gov.vn – 0234.3820242 13 

http://sdl.thuathienhue.gov.vn / http://visithue.vn / http://huetourism.gov.vn 

 

 

Hình  9 Form xem, chỉnh sửa số liệu biểu số 01.T/DL-DN khi báo cáo chưa được gửi 
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2.2 Biểu số: 02.T/DL-DN  

 

Hình  10 

Chú thích:  

(1): Cung cấp thông tin về doanh nghiệp của người dùng.  

(2): Tìm kiếm báo cáo theo năm, tháng của báo cáo.  

(3): Ô tích chọn báo cáo.  

(4): Danh sách báo cáo được xếp theo năm, tháng của báo cáo.  

(5): Tên người tạo báo cáo.  

(6): Tên người đã sửa báo.  

(7): Hiện trạng của báo cáo, có thể gửi báo cáo bằng cách ấn vào “Gửi báo 

cáo” nếu dòng báo cáo tương ứng hiển thị “Gửi báo cáo”.  

(8): Các nút tính năng của chương trình.  

 Chức năng chính của “Biểu số: 02.T/DL-DN” là xem, chỉnh sửa, cập nhật 

số liệu biểu số: 02.T/DL-DN.  

 Để xem, chỉnh sửa, cập nhật lại số liệu biểu số: 02.T/DL-DN của doanh 

nghiệp, người dùng nhấp chuột vào tên báo cáo muốn sửa hoặc tích vào hộp chọn 

trước tên báo cáo (3) rồi nhấn nút “Sửa. Tùy theo tình trạng của báo cáo, người 

dùng sẽ được chuyển đến các trường hợp sau:  
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2.2.1 Trường hợp báo cáo chưa gửi lên Sở:  

 

Hình  11 

(1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo. 15  

(2): Các nút tính năng của chương trình.  

(3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 02.T/DL-DN.  

(4): Cung cấp thông tin về báo cáo.  

Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN.  

 Người dùng tiến hành sửa đổi, nhập số liệu vào các ô nhập liệu trong khung 

nhập liệu (3). Sau khi nhập xong, người dùng ấn nút “Lưu” để lưu lại báo cáo. 

Sau khi lưu báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “Gửi báo cáo” để gửi báo cáo 

lên Sở.  
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2.2.2 Trường hợp báo cáo đã gửi lên Sở: 

 

Hình  12 

Chú thích:  

(1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.  

(2): Các nút tính năng của chương trình.  

(3): Khung xem số liệu theo mẫu biểu 02.T/DL-DN.  

(4): Cung cấp thông tin về báo cáo. 

Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang 

xem trước và cho người dùng in báo cáo.  
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Để sửa đổi số liệu, người dùng ấn vào nút Thay đổi số liệu, sau khi ấn nút 

thay đổi số liệu, người dùng sẽ được chuyển đến màn hình điền lý do, nội dung 

thay đổi.  

 

Hình  13 

Người dùng chọn lý do cập nhật thông tin (1), tiếp theo điền nội dung cập 

nhật (2), sau đó người dùng tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”. 

Sau khi chọn lý do cập nhật thông tin, điền nội dung cập nhật và tích vào “Tôi 

đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”, nút “Lưu lý do sửa” sẽ xuất hiện, người 

dùng ấn vào nút “Lưu lý do sửa” để tiếp tục chuyển đến trang sửa báo cáo. 

Người sử dụng sẽ sửa, cập nhật lại số liệu vào các ô nhập liệu trong khung 

nhập liệu (1). Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng ấn vào nút “Lưu” để chương 

trình thực hiện cập nhật báo cáo.  

Nếu người dùng không muốn sửa đổi báo cáo, người dùng ấn vào nút “Quay 

lại” hoặc nút “Xem báo cáo”.  

Lưu ý:  

- Khi sửa đổi báo cáo đã gửi đi, các thông tin về người sửa đổi báo cáo sẽ 

được lưu lại. Người sửa báo cáo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sửa đổi 

báo cáo của mình.  
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Hình  14 
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2.3 Biểu số: 03.N/DL-DN  

  

Hình  15 

Chú thích:  

(1): Cung cấp thông tin về doanh nghiệp của người dùng.  

(2): Ô tích chọn báo cáo.  

(3): Danh sách báo cáo được xếp theo năm của báo cáo.  

(4): Tên người tạo báo cáo.  

(5): Tên người đã sửa báo.  

(6): Hiện trạng của báo cáo, có thể gửi báo cáo bằng cách ấn vào “Gửi báo 

cáo” nếu dòng báo cáo tương ứng hiển thị “Gửi báo cáo”.  

(7): Các nút tính năng của chương trình.  

 Chức năng chính của “Biểu số: 03N/DL-DN” là xem, chỉnh sửa, cập nhật 

số liệu biểu số: 03 N/DL-DN.  

 Để xem, chỉnh sửa, cập nhật lại số liệu biểu số: 03.N/DL-DN của doanh 

nghiệp, người dùng nhấp chuột vào tên báo cáo muốn sửa hoặc tích vào hộp chọn 

trước tên báo cáo (3) rồi nhấn nút “Sửa”. Tùy theo tình trạng của báo cáo, người 

dùng sẽ được chuyển đến các trường hợp sau:  
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2.3.1 Trường hợp báo cáo chưa gửi lên Sở:    

 

Hình  16 Form xem, chỉnh sửa số liệu biểu số 03.N/DL-DN khi chưa gửi báo cáo  
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Chú thích:  

(1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.  

(2): Các nút tính năng của chương trình.  

(3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 03.N/DL-DN.  

(4): Cung cấp thông tin về báo cáo.  

Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 03.N/DL-DN.  

Người dùng tiến hành sửa đổi, nhập số liệu vào các ô nhập liệu trong khung 

nhập liệu (3). Sau khi nhập xong, người dùng ấn nút “Lưu” để lưu lại báo cáo. 

Sau khi lưu báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “Gửi báo cáo” để gửi báo cáo 

lên Sở.   
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2.3.2 Trường hợp báo cáo đã gửi lên Sở: 

 

Hình  17 Form xem số liệu biểu số 02.T/DL-DN khi báo cáo đã gửi  
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Chú thích:  

(1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo. 

(2): Các nút tính năng của chương trình.  

(3): Khung xem số liệu theo mẫu biểu 03.T/DL-DN.  

(4): Cung cấp thông tin về báo cáo.  

(5): Lưu lại thông tin sửa báo cáo, số liệu của biểu trước các lần thay đổi số 

liệu. Người dùng có thể ấn vào tên biểu để xem các số liệu đã được lưu.  

Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 03.T/DL-DN. 

Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem 

trước và cho người dùng in báo cáo.  

 Để sửa đổi số liệu, người dùng ấn vào nút thay đổi số liệu, sau khi ấn nút 

Thay đổi số liệu, người dùng sẽ được chuyển đến màn hình điền lý do, nội dung 

thay đổi.  

 

Hình  18 

Người dùng chọn lý do cập nhật thông tin (1), tiếp theo nhập nội dung cập 

nhật (2), sau đó người dùng tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”. 

Sau khi chọn lý do cập nhật thông tin, điền nội dung cập nhật và tích vào “Tôi 

đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”, nút “Lưu lý do sửa” sẽ xuất hiện, người 

dùng ấn vào nút “Lưu lý do sửa” để tiếp tục chuyển đến trang sửa báo cáo. 
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Hình  19 

mailto:sdl@thuathienhue.gov.vn


 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế  - 22 Tố Hữu, Tp Huế - sdl@thuathienhue.gov.vn – 0234.3820242 25 

http://sdl.thuathienhue.gov.vn / http://visithue.vn / http://huetourism.gov.vn 

 

Người sử dụng sẽ sửa, cập nhật lại số liệu vào các ô nhập liệu trong khung 

nhập liệu (1). Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng ấn vào nút “Lưu” để chương 

trình thực hiện cập nhật báo cáo. 

 Nếu người dùng không muốn sửa đổi báo cáo, người dùng ấn vào nút “Quay 

lại” hoặc nút “Xem báo cáo”.  

Lưu ý:  

- Khi sửa đổi báo cáo đã gửi đi, các thông tin về người sửa đổi báo cáo sẽ 

được lưu lại. Người sửa báo cáo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sửa đổi 

báo cáo của mình.   

3 NHẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ  

Tính năng chính của “Nhập báo cáo thống kê” là thực hiện việc nhập mới 

các biểu báo cáo kết quả kinh doanh cơ sở và báo cáo đầu tư phát triển cơ sở của 

doanh nghiệp.  

3.1 Biểu số: 01.T/DL-DN  

Biểu số 01.T/DL-DN: Là biểu báo cáo kết quả kinh doanh cơ sở, quy định 

cho cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, thực hiện 1 lần/tháng.  

Tại danh mục “Nhập báo cáo thống kê”, chọn danh mục con “Biểu số: 

01.T/DL-DN” để tiến hành nhập báo cáo kết quả kinh doanh cơ sở của doanh 

nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch.  

Chú thích:  

(1): Hiển thị thông tin của doanh nghiệp.  

(2): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.  

(3): Chọn tháng, năm muốn tạo báo cáo.  

(4): Các nút tính năng của chương trình.  

(5): Khung nhập liệu biểu 01.T/DL-DN  

(6,7,8,9,10,11,12): Các ô nhập liệu theo tiêu chí mẫu biểu 01.T/DL-DN:  

- (6). Nhập số lượt khách phục vụ: Bao gồm khách quốc tế đến và khách du 

lịch nội địa.  

- (7). Nhập tổng số ngày lưu trú của khách: Bao gồm khách quốc tế đến và 

khách du lịch nội địa.  

- (8). Nhập công suất sử dụng phòng: Bao gồm tổng số ngày phòng đã bán 

và tổng số ngày phòng sẵn có để bán.  
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Hình  20 Form nhập biểu số 01.T/DL-DN 
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- (9). Nhập doanh thu: Bao gồm dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và các dịch 

vụ khác.  

- (10). Nhập số lao động trực tiếp hoạt động du lịch: Bao gồm số lao động 

trực tiếp trong các hoạt động lưu trú, hoạt động ăn uống và các hoạt động khác.  

- (11, 12). Nhập số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu theo quốc tịch 

khách quốc tế đến.  

o (11): Chọn quốc tịch.  

o (12): Nhập số lượng khách tương ứng với quốc tịch.  

Lưu ý:  

- Các trường theo chỉ tiêu từ 1 đến 4 đều phải có giá trị, nếu doanh nghiệp 

không có số liệu để nhập thì phải nhập 0.  

- Các trường trong chỉ tiêu 5 “Số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu 

(theo quốc tịch khách quốc tế đến)”, nếu doanh nghiệp có số người theo danh 

sách quốc tịch đến thì người dùng chọn tên quốc tịch đến trong danh sách và nhập 

số người, nếu không có không phải chọn và điền số.  

- Số thực hiện kỳ báo cáo của chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng đã bán” phải 

nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng sẵn có để bán”.  

Sau khi nhập đầy đủ các trường số liệu theo tiêu chí mẫu biểu 01.T/DL-DN, 

người dùng ấn nút “Lưu” để chương trình tạo báo cáo. Nếu người dùng không 

muốn tạo báo cáo, có thể ấn nút “Quay lại”.  

3.2 Biểu số: 02.T/DL-DN  

 Biểu số 02.T/DL-DN: Là biểu báo cáo kết quả kinh doanh cơ sở, quy định 

cho cơ sở kinh doanh lữ hành,vận chuyển, khu, điểm du lịch, thực hiện 1 

lần/tháng. Chức năng chính của danh mục con “Biểu số 02.T/DL-DN” là nhập 

mới 1 biểu báo cáo 02.T/DL-DN của doanh nghiệp.  

 Tại danh mục “Nhập báo cáo thống kê”, chọn danh mục con “Biểu số 

02.T/DL-DN” để mở form tạo biểu 02.T/DL-DN. 29  
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Hình  21 Form nhập biểu số 02.T/DL-DN  

Chú thích:  

(1): Hiển thị thông tin của doanh nghiệp.  

(2): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.  

(3): Chọn tháng, năm muốn tạo báo cáo.  

(4): Các nút tính năng của chương trình.  

(5): Khung nhập liệu biểu 02.T/DL-DN  

(6,7,8,9,10): Các ô nhập liệu theo tiêu chí mẫu biểu 02.T/DL-DN: 30  
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- (6). Nhập số lượt khách phục vụ của cơ sở lưu trú du lịch được quản lý: 

Bao gồm: khách du lịch quốc tế đến, khách du lịch nội địa và khách Việt Nam du 

lịch nước ngoài.  

- (7). Nhập doanh thu của cơ sở lưu trú du lịch được quản lý, bao gồm: 

Khách du lịch quốc tế đến, khách du lịch nội địa và khách Việt Nam du lịch nước 

ngoài.  

- (8). Nhập số lượt khách phục vụ của các khu, điểm du lịch được công 

nhận.  

- (9). Nhập doanh thu của các khu, điểm du lịch được công nhận, bao gồm: 

Phí và lệ phí, các khoản thu khác.  

- (10). Nhập tổng số lao động trực tiếp hoạt động du lịch của cơ sở, bao 

gồm: Số lao động trong hoạt động ăn uống, lữ hành, vận chuyển khách; vui chơi, 

giải trí, bán hàng và các hoạt động khác.  

3.3 Biểu số: 03.N/DL-DN  

Biểu số 03.N/DL-DN: Là biểu báo cáo đầu tư phát triển cơ sở, quy định cho 

tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch, báo cáo được thực hiện 1 lần/năm.  

 Tại danh mục “Nhập báo cáo thống kê”, chọn danh mục con “Biểu số 

03.N/DL-DN” để mở form tạo biểu 03.N/DL-DN.  

(1). Thông tin doanh nghiệp.   

(2). Hiển thị tên biểu.  

(3). Các nút tính năng.  

(4). Chọn năm báo cáo.  

(5). Khung nhập liệu theo mẫu biểu 03.N/DL-DN 32  

(6). Nhập doanh thu thuần (Số quyết toán năm).  

(7). Nhập số chi tiêu cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch bao gồm:  

Số chi tiêu cho hoạt động tổ chức sự kiện, Số chi tiêu cho hoạt động điều tra, 

khảo sát, số chi tiêu cho hoạt động khác.  

(8). Nhập số vốn đầu tư vào đường nội bộ, cảnh quan trong khu, điểm du lịch 

bao gồm:  

Số vốn đầu tư vào cơ sở lưu trú, Số vốn đầu tư vào cơ sở ăn uống, Số vốn 

đầu tư vào vận tải hành khách. Số vốn đầu tư vào cơ sở vui chơi, thể thao, giải trí, 

Số vốn đầu tư vào cơ sở bán hàng hóa, vật phẩm lưu niệm. Số vốn đầu tư vào các 

tài sản khác.  
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Hình  22 Form nhập biểu số 03.N/DL-DN  

(9). Nhập số dự án đầu tư du lịch mới.  
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(10). Nhập số vốn đầu tư dự án du lịch mới.  

(11). Ghi chú.  

4 TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO  

 Danh mục “Tổng hợp số liệu” có chức năng tổng hợp số liệu từ các mẫu 

biểu báo cáo kinh doanh để đưa ra ước tính kết quả kinh doanh cơ sở của doanh 

nghiệp.  

 

Danh mục “Tổng hợp số liệu báo cáo” có từ một đến 2 danh mục con tùy 

theo hình thức kinh doanh của doanh nghiệp, ứng với 2 biểu báo cáo là: biểu số 

01.T/DL-DN và biểu số 02.T/DL-DN  

4.1 Mẫu 01.T/DL-DN  

Mẫu 01.T/DL-DN có tính năng tính ước kết quả kinh doanh hàng tháng của 

các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú. 

 

Hình  23 Mẫu 01.T/DL-DN  
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(1). Thông tin doanh nghiệp.  

(2). Chọn năm báo cáo.  

(3). Chọn các tháng báo cáo trong năm để xem tổng hợp số liệu báo cáo trong 

tháng đó. 

  

Hình  24 Chi tiết ước tính kết quả kinh doanhcủa các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú  

(1). Số liệu ước tính theo mẫu biểu 01.T/DL-DN  

(2). Các tính năng của chương trình. Nhấn nút “In” để in mẫu biểu. Nhấn nút 

“Quay lại” để trở lại màn hình chọn danh sách tháng để ước.  

Lưu ý:  
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- Trong năm phải có ít nhất số liệu 01 tháng để thực hiện ước.  

- Nếu số liệu tháng ước đã được nhập thì số hiển thị ra là số của tháng đã 

nhập báo cáo.  

4.2 Mẫu 02.T/DL-DN  

Mẫu 02.T/DL-DN có tính năng tính ước kết quả kinh doanh hàng tháng của 

các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm du lịch.  

 

Hình  25 Mẫu 02.T/DL-DN  

(1). Thông tin doanh nghiệp.  

(2). Chọn năm báo cáo.  

(3). Chọn các tháng báo cáo trong năm để xem tổng hợp số liệu báo cáo trong 

tháng đó. 

(1). Số liệu ước tính theo mẫu biểu 02.T/DL-DN  

(2). Các tính năng của chương trình. Nhấn nút “In” để in mẫu biểu. Nhấn nút 

“Quay lại” để trở lại màn hình chọn danh sách tháng để ước.  

Lưu ý:  

- Trong năm phải có ít nhất số liệu 01 tháng để thực hiện ước.  

- Nếu số liệu tháng ước đã được nhập thì số hiển thị ra là số của tháng đã 

nhập báo cáo.  
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Hình  26 Chi tiết ước tính kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành,vận chuyển, khu, 

điểm du lịch.  

5 THÔNG TIN HỖ TRỢ 

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Văn phòng Sở Du lịch: 

- Địa chỉ: 22 Tố Hữu, thành phố Huế 

- Điện thoại: 0234.3 822 355 

- Email: sdl@thuathienhue.gov.vn  

- Website:  

o http://sdl.thuathienhue.gov.vn 

o http://visithue.vn 
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o http://huetourism.gov.vn 

- Fanpage: http://facebook.com/sdltth  

- Đường dây nóng: 0234.3 501 111 
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