
  

Biểu số: 1101.N/CTC-KHTC 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau  

 

DIỆN TÍCH ĐẤT  

THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Kế hoạch, Tài chính  

 

                                Đơn vị: Ha 

Chỉ tiêu  Mã số 

Hiện trạng đất dành cho 

 thiết chế văn hóa, thể thao 

Nhu cầu sử dụng đất dành cho 

thiết chế văn hóa, thể thao 

Tổng số Văn hóa Thể thao 
Giai đoạn  

2020-2025 

Giai đoạn  

2025-2030 

A B 1 2 3 4 5 

Đất dành cho thiết chế văn hóa, thể thao 

các cấp 
01 

     

Tỉnh, thành phố 02      

Quận, huyện 03      

Xã 04      

Đất dành cho các công trình khác phục vụ 

văn hóa, thể thao (trụ sở, trường văn hóa, 

trường thể thao, viện nghiên cứu…)  

05 

     

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số 2101.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ BẢO TÀNG  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Di sản văn hóa  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số bảo tàng  

(Bảo tàng) 

Số hiện vật bảo tàng 

(Hiện vật) 

Số lƣợt khách  

tham quan bảo tàng  

(Lượt khách) 
Thu từ 

phí tham 

quan bảo 

tàng 

(Nghìn 

đồng) 
Tổng số 

Trong đó  Trong đó Trong đó 

Bảo tàng 

cấp tỉnh 

Bảo tàng ngoài 

công lập 

 

Tổng 

số 

hiện 

vật 

Số hiện 

vật (theo 

Sổ đăng 

ký hiện 

vật) 

Số hiện 

vật (theo 

Sổ hiện 

vật tham 

khảo) 

Số hiện vật 

(theo Sổ 

nhập hiện 

vật tạm 

thời) 

Số lƣợt 

khách 

tham 

quan  

bảo tàng 

Số lƣợt khách 

tham quan 

trƣng bày lƣu 

động trong và 

ngoài nƣớc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2102.N/VH-SVHTTDL                     

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ DI TÍCH ĐƢỢC XẾP HẠNG  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Di sản văn hóa 

 

 

Số di tích 

cấp tỉnh  

Số di tích quốc gia 

 (Di tích) 

Số di tích quốc gia đặc biệt 

 (Di tích)  

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới 

 (Di sản)  

Tổng 

số  

Trong đó 
 

Tổng 

số 

 

Trong đó 
 

Tổng 

số 

 

Trong đó 

Di tích 

lịch sử 

Di tích 

kiến trúc 

nghệ 

thuật 

Di tích 

khảo 

cổ 

Danh 

lam 

thắng 

cảnh 

Di tích 

lịch sử 

Di tích 

kiến trúc 

nghệ 

thuật 

Di 

tích 

khảo 

cổ 

Danh 

lam 

thắng 

cảnh 

Di sản 

văn hóa 

thế giới 

Di sản thiên 

nhiên thế 

giới 

Di sản văn 

hóa và thiên 

nhiên thế giới 

hỗn hợp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2103.N/VH-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  
Sở VHTTDL, Sở VHTT 
 
Đơn vị nhận báo cáo:  
Cục Di sản văn hóa  

 

 

Số di sản văn hóa phi vật 

thể đƣợc kiểm kê  

(Di sản) 

Số di sản văn hóa phi 

vật thể đƣợc đƣa vào 

Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia 

(Di sản)  

Số Di sản văn hóa phi vật thể đƣợc Unesco ghi danh  

(Di sản) 

Số nghệ nhân đƣợc tặng danh hiệu  

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ƣu tú”  

(Nghệ nhân) 

Tổng số 

Trong đó 

Số Di sản văn hóa phi vật thể 

đƣợc đƣa vào Danh sách 

DSVHPVT đại diện của nhân loại 

Số Di sản văn hóa 

 phi vật thể đƣợc đƣa vào 

Danh sách DSVHPVT cần 

đƣợc bảo vệ khẩn cấp 

 

Nghệ nhân 

nhân dân 

 

Nghệ nhân  

ƣu tú 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2104.N/VH-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số  

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau 

SỐ DI SẢN TƢ LIỆU  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Di sản văn hóa  

 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

Tổng số 
Số di sản tƣ liệu 

đƣợc kiểm kê  

Số di sản tƣ liệu 

cấp tỉnh/thành phố   

Số di sản tƣ liệu 

quốc gia  

Số di sản tƣ liệu 

cấp khu vực  

Số di sản tƣ liệu 

thế giới  

1 2 3 4 5 6 

      



  

Biểu số: 2105.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau  

SỐ ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Nghệ thuật biểu diễn   

 

Chỉ tiêu  
Mã 

số 

Tổng số  

(Đơn vị) 

Doanh thu  

(Triệu đồng) 

Số lƣợng rạp 

biểu diễn/Số 

lƣợng ghế 

Số lƣợng buổi biểu diễn  

(Buổi) 
Số lƣợt ngƣời xem  

(Nghìn Người) Phục vụ 

nhiệm vụ 

chính trị 

Bán vé doanh thu 

và các hình thức 

thu khác 

A B 1 2 3 4 5 6 

Sân khấu 01       

Tuồng 02       

Chèo 03       

Cải lương 04       

Dân ca kịch 05       

Nghệ thuật Dù Kê Khơmer 06       

Kịch nói 07       

Múa rối 08       

Xiếc - Tạp kỹ 09       

Ca múa nhạc 10       

Dàn nhạc giao hưởng 11       

Dàn nhạc dân tộc 12       



  

Chỉ tiêu  
Mã 

số 

Tổng số  

(Đơn vị) 

Doanh thu  

(Triệu đồng) 

Số lƣợng rạp 

biểu diễn/Số 

lƣợng ghế 

Số lƣợng buổi biểu diễn  

(Buổi) 
Số lƣợt ngƣời xem  

(Nghìn Người) Phục vụ 

nhiệm vụ 

chính trị 

Bán vé doanh thu 

và các hình thức 

thu khác 

A B 1 2 3 4 5 6 

Nhạc, Vũ kịch 13       

Dân ca 14       

Ca múa nhạc tổng hợp 15       

Các loại hình nghệ thuật khác 16       

…… …       

 
 
 

 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2106.N/VH-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ THIẾT CHẾ VĂN HÓA  

VÀ CÔNG TÁC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Văn hóa cơ sở   

 

Hệ thống thiết chế văn hóa các cấp Điểm vui chơi trẻ em  Công tác tập huấn 

nghiệp vụ văn hóa 

cơ sở  Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Cấp thôn 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

Cấp 

thôn Tên 

gọi 

Số lƣợng 

cán bộ 

(Biên chế) 

Tổng 

số đơn 

vị cấp 

huyện 

Số Trung 

tâm (Nhà) 

Văn hóa - 

thể thao 

Số lƣợng 

cán bộ 

(Biên chế) 

Tổng 

số đơn 

vị cấp 

xã 

Số Trung 

tâm (Nhà) 

Văn hóa - 

thể thao 

Số Trung 

tâm (Nhà) 

Văn hóa - 

thể thao đạt 

chuẩn 

Số lƣợng 

Nhà văn 

hóa - Khu 

thể thao 

Số lƣợng 

Nhà văn hóa 

- Khu thể thao 

đạt chuẩn 

Số lớp 

tập 

huấn 

Số cán bộ 

tham dự 

(Người) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2107.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ HOẠT ĐỘNG CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN 

VÀ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Văn hóa cơ sở   

 

Hoạt động cổ động trực quan  Tổ chức Lễ kỷ niệm  

Số cụm cổ động  

(Cụm) 

Cụm cổ động tại cửa khẩu biên giới 

(Cụm) 

Số cuộc 

triển lãm 

tranh cổ 

động  

Số lƣợng 

bang rôn, 

phƣớn  

(m
2
)  

Số lƣợng 

tranh cổ 

động  

(Bản in) 

Số lƣợng tờ 

tin tuyên 

truyền  

(Bản in)  

Số Lễ kỷ 

niệm 

cấp tỉnh 

Số Lễ kỷ 

niệm cấp 

huyện Dƣới 40m
2
 Trên 40m

2
 Số lƣợng Tên cửa khẩu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2108.N/VH-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Văn hóa cơ sở   

 

Gia đình văn hóa  

(Hộ) 

Khu dân cƣ văn hóa  

(Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương) 

Thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc của Khu 

dân cƣ  

Tổng số 

hộ gia 

đình 

Số hộ gia 

đình đăng 

ký 

Số hộ gia đình 

đƣợc công nhận 

Tổng số 

khu dân 

cƣ 

Số khu 

dân cƣ 

đăng ký 

Số khu dân 

cƣ đƣợc 

công nhận 

Số khu dân cƣ đƣợc 

tặng giấy khen 

Số hƣơng ƣớc, 

quy ƣớc đƣợc phê 

duyệt trong năm 

Tổng số hƣơng ƣớc, 

quy ƣớc đã đƣợc 

phê duyệt hiện có 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 
 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2109.N/VH-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Văn hóa cơ sở   

 

 

Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng Liên hoan, hội thi, hội diễn 

Cấp tỉnh Cấp huyện  Cấp tỉnh  Cấp huyện 

Số câu lạc bộ  Số hội viên  Số câu lạc bộ Số hội viên  Số cuộc  

Tổng số lƣợt 

ngƣời xem 

(Nghìn người)  
Số cuộc 

Tổng số lƣợt 

ngƣời xem 

(Nghìn người) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 
 

 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2110.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN LƢU ĐỘNG 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Văn hóa cơ sở   

 

 

 

Cấp tỉnh  Cấp huyện  Số cuộc liên hoan, hội thi cấp tỉnh   

Số đội  
Số lƣợng 

Tuyên truyền 

viên  

Tổng số buổi  

hoạt động  

Tổng số lƣợt 

ngƣời xem 

(Nghìn người) 
Số đội  

Số lƣợng 

Tuyên 

truyền viên  

Tổng số buổi 

hoạt động  

Tổng số lƣợt 

ngƣời xem 

(Nghìn người) 

Số cuộc liên hoan, 

hội thi  

Tổng số lƣợt 

ngƣời xem 

(Nghìn người) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

  

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2111.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Văn hóa cơ sở   

 

Số lƣợng doanh nghiệp quảng cáo  Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo  Xử lý vi phạm  

Số doanh 

nghiệp đăng ký 

kinh doanh 

Văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp 

nƣớc ngoài 

Trên bảng Băng rôn 
Đoàn ngƣời 

thực hiện 

Số văn bản quản lý 

cấp tỉnh đã tham 

mƣu, ban hành 

Số vụ vi phạm 

đã xử lý 

Số tiền xử phạm 

vi phạm đã thu 

(Triệu đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

 
 

  

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2112.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

DỊCH VỤ KARAOKE, VŨ TRƢỜNG  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Văn hóa cơ sở   

 

Hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke  Hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trƣờng  

Cơ sở kinh doanh  Xử lý vi phạm  Cơ sở kinh doanh  Xử lý vi phạm  

Số cơ 

sở kinh 

doanh 

hiện có  

Số giấy 

phép 

cấp năm 

… 

Số giấy 

phép điều 

chỉnh cấp 

năm … 

Số lƣợt 

kiểm 

tra 

Số xử lý 

vi phạm 

hành 

chính  

Số thu 

hồi giấy 

phép  

Số cơ 

sở kinh 

doanh 

hiện có 

Số giấy 

phép 

cấp năm 

…  

Số giấy 

phép điều 

chỉnh cấp 

năm … 

Số lƣợt 

kiểm 

tra 

Số xử lý 

vi phạm 

hành 

chính 

Số thu 

hồi giấy 

phép  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2113.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, TRIỂN LÃM 

KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƢƠNG MẠI, SỐ LƢỢNG HỌA SĨ, 

NHÀ ĐIÊU KHẮC, NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH; SỐ LƢỢNG 

CÔNG TRÌNH TƢỢNG ĐÀI, TRẠI SÁNG TÁC 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm   

 

Số lƣợng triển lãm năm… Số lƣợng họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh có đến năm… 

Số lƣợng công trình tƣợng đài, 

tranh hoành tráng đƣợc xây 

dựng, trại sáng tác đƣợc tổ chức 

năm ... 
Số lƣợng 

nhà triển 

lãm 

  có đến 

năm… 

Số lƣợng 

khách 

tham 

quan 

triển lãm 

năm … 

 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó Trong đó 

Cuộc thi, 

Triển lãm mỹ 

thuật 

Cuộc thi, liên 

hoan, Triển lãm 

nhiếp ảnh 

Các triển lãm 

không vì mục 

đích thƣơng mại 

Mỹ thuật Nhiếp ảnh 

Tƣợng 

đài 

 

Tranh 

hoành 

tráng 

 

Trại sáng 

tác mỹ 

thuật 

Trại sáng 

tác nhiếp 

ảnh Trong 

nƣớc 

Ra 

nƣớc 

ngoài 

Trong 

nƣớc 

Ra 

nƣớc 

ngoài 

Trong 

nƣớc 

Ra 

nƣớc 

ngoài 

Họa sĩ 

hội 

MT 

TW 

Họa sĩ hội 

MT địa 

phƣơng 

Nhà điêu 

khắc Hội 

MT TW 

Nhà điêu 

khắc Hội 

MT địa 

phƣơng 

Nghệ sĩ 

nhiếp 

ảnh TW 

Nghệ sĩ nhiếp 

ảnh địa 

phƣơng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2114.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ THƢ VIỆN 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Thư viện    
 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Tổng số  

thƣ viện 

Số thƣ viện 

thành lập 

trong năm 

Tài nguyên thông tin của thƣ viện Số lƣợt 

ngƣời đọc 

thƣ viện 

phục vụ 

Số lƣợt tài 

nguyên thông 

tin đƣợc thƣ 

viện phục vụ 

Sách 
Báo, 

tạp chí  

Tài liệu điện 

tử/số  

(Tài liệu) 
Đầu 

sách  

Bản 

sách  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số 01                

Chia theo loại thƣ viện                 

Thư viện công cộng cấp tỉnh  02         

Thư viện công cộng cấp huyện  03                

Thư viện chuyên ngành  04                

Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân  05                

Thư viện cơ sở giáo dục đại học  06                

Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và cơ sở giáo dục khác  

07 

 

              

Thư viện cộng đồng  08         

Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  09         

Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

có phục vụ người Việt Nam  
10  

 

              
 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2115.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ TÀI NGUYÊN THÔNG TIN  

CỦA THƢ VIỆN CÔNG CỘNG 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Thư viện    

 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Hiện trạng tài nguyên thông tin Hoạt động xây dựng tài nguyên thông tin 

Số đầu 

sách 

Số bản 

sách 

Báo tạp 

chí 

Tài liệu 

điện tử/số 

Các dạng 

khác 

Số tài nguyên thông 

tin bổ sung trong năm 

Số tài nguyên thông 

tin đƣợc thanh lọc 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Tổng số  01        

Chia theo cấp quản lý         

Cấp tỉnh 02        

Cấp huyện 03        

Cấp xã 04        

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2116.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ NHÂN LỰC THƢ VIỆN CÔNG CỘNG 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Thư viện    

 

 

Chỉ tiêu Mã số 
Tổng số 

cán bộ 

Trình độ cán bộ Lĩnh vực đƣợc đào tạo 

Đại học  

trở lên 

 

Cao đẳng/ 

THCN 

 

 

THPT 

 

Chuyên ngành 

thƣ viện 

Chuyên ngành  

khác 

A B 1 2 3 4 5 6 

Tổng số  01       

Chia theo cấp quản lý        

Cấp tỉnh 02       

Cấp huyện 03       

Cấp xã 04       

 

 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2117.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO 

THƢ VIỆN CÔNG CỘNG 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Thư viện    

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu  
Mã 

số 

Tổng 

Kinh phí 

Nội dung chi 

Ghi chú Con 

ngƣời 

Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 

Chi thƣờng 

xuyên khác 
Bổ sung 

tài liệu 

Tổ chức 

các dịch vụ 

thƣ viện 

Truyền 

thông, 

vận động 

Các hoạt 

động nghiệp 

vụ khác 

A B 1=2+3+4+5+6+7 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số  01         

Chia theo cấp quản lý          

Cấp tỉnh 02         

Cấp huyện 03         

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2118.N/VH-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  

 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  

THƢ VIỆN CÔNG CỘNG 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Thư viện    

 

Chỉ tiêu Mã số 

Số ngƣời đăng 

ký sử dụng 

 thƣ viện 

Số lƣợt ngƣời  

đƣợc thƣ viện phục vụ 

Số lƣợt tài nguyên thông tin 

phục vụ của thƣ viện   

Ghi chú 
Phục vụ 

tại chỗ 

Phục vụ 

lƣu động  

Qua không 

gian mạng 

Phục vụ  

tại chỗ  

Phục vụ  

lƣu động  

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Tổng số  01        

Chia theo cấp quản lý         

Cấp tỉnh 02        

Cấp huyện 03        

Cấp xã 04        

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 2119.N/VH-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau  

SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT PHIM,  

PHIM SẢN XUẤT, PHIM NHẬP KHẨU, 

ĐƠN VỊ CHIẾU PHIM, BUỔI CHIẾU PHIM 

VÀ LƢỢT NGƢỜI XEM  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Điện ảnh     

 

Chỉ tiêu  Mã số Kế hoạch Thực hiện 

A B 1 2 

Tổng số cơ sở sản xuất phim (Cơ sở)  01   

Cơ sở sản xuất phim thuộc Bộ, ngành, các Hội trung ương 

quản lý 
02   

Cơ sở sản xuất phim do tỉnh, thành phố quản lý  03   

Cơ sở sản xuất phim tư nhân 04   

Tổng số phim sản xuất (Bộ)  05   

Phim truyện điện ảnh  06   

Phim truyện Video 07   

Phim hoạt hình 08   

Phim tài liệu 09   

Phim khoa học 10   

Tổng số phim nhập khẩu (Bộ)  11   

Phim truyện điện ảnh  12   

Phim truyện Video 13   

Phim hoạt hình 14   

Phim tài liệu 15   

Phim khoa học 16   

Tổng số đơn vị chiếu phim (Cơ sở) 17   

Rạp chiếu phim (Rạp) 18   

Phòng chiếu phim (Phòng) 19   

Đội chiếu phim lưu động (Đội) 20   

Nhà văn hóa có chiếu phim thường xuyên (Nhà)  21   

Tổng số buổi chiếu phim (Buổi)  22   

Buổi chiếu phim Việt Nam tại rạp 23   



  

Chỉ tiêu  Mã số Kế hoạch Thực hiện 

A B 1 2 

Buổi chiếu phim nước ngoài tại rạp 24   

Buổi chiếu phim Việt Nam tại đội chiếu phim lưu động 25   

Buổi chiếu phim nước ngoài tại đội chiếu phim lưu động 26   

Tổng số lƣợt ngƣời xem phim (1000 người) 27   

Lượt người xem phim Việt Nam tại rạp 28   

Lượt người xem phim nước ngoài tại rạp 29   

Lượt người xem phim Việt Nam tại đội chiếu phim  

lưu động 
30   

Lượt người xem phim nước ngoài tại đội chiếu phim 

lưu động 
31   

Tổng số tiền ngân sách nhà nƣớc đặt hàng, tài trợ 

(1000 đ) 
32   

Đặt hàng, tài trợ sản xuất phim 33   

Tài trợ phát hành phim và chiếu phim 34   

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 



  

Biểu số: 2120. N/VH-SVHTTDL  VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Văn hóa dân tộc   

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

Năm ... 

 

Chỉ tiêu  Mã số 

Số nghệ 

nhân dân 

gian (là 

ngƣời dân 

tộc thiểu số 

còn sống) 

(Nghệ nhân) 

Số làng, 

bản, buôn 

vùng đồng 

bào dân 

tộc thiểu 

số 

Số nhà ở 

truyền 

thống của 

đồng bào 

dân tộc 

thiểu số 

Số nhà sinh 

hoạt cộng 

đồng truyền 

thống của 

đồng bào dân 

tộc thiểu số 

(Nhà) 

Số lễ 

hội 

truyền 

thống 

(Lễ hội) 

Số câu 

lạc bộ, 

văn hóa, 

văn nghệ 

dân gian 

(Câu lạc bộ) 

Số làng 

nghề 

truyền 

thống 

(Làng 

nghề) 

Số lớp 

tập huấn, 

truyền 

dạy văn 

hóa phi 

vật thể 

(Lớp) 

Số môn 

thể thao 

truyền 

thống và 

trò chơi 

dân gian 

(Môn) 

Số khu, 

điểm du 

lịch vùng 

đồng bào 

dân tộc 

thiểu số 

(Khu) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tổng số  01           

Tên dân 

tộc thiểu số  

           

…  02            

  
 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 3101.N/GĐ-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau  

SỐ HỘ GIA ĐÌNH  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Gia đình      

                                                                                                                                   Đơn vị tính: Hộ  

        Chỉ tiêu Mã số  Số lƣợng 

A B 1 

Tổng số hộ gia đình 01  

Số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con 02  

Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng) 03  

Số hộ gia đình 2 thế hệ   04  

Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên 05  

Số hộ gia đình khác 06  

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 3102.N/GĐ-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau  

SỐ VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNH  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Gia đình      

 

Chỉ tiêu Mã số Số lƣợng 

A B 1 

Tổng số hộ có bạo lực gia đình (Hộ) 01  

Tổng số vụ bạo lực gia đình (Vụ) 02  

Chia theo hình thức bạo lực    

Tinh thần (Vụ) 03  

Thân thể (Vụ) 04  

Tình dục (Vụ) 05  

Kinh tế (Vụ) 06   

 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Biểu số: 3103.N/GĐ-GĐ 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau  

SỐ NGƢỜI GÂY BẠO LỰC  

GIA ĐÌNH ĐƢỢC PHÁT HIỆN  

VÀ XỬ LÝ  

Năm … 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Gia đình      

 

                                                                                                                 Đơn vị tính: Người  

Chỉ tiêu  Mã số  Số lƣợng 

A B 1 

Tổng số ngƣời gây bạo lực gia đình đƣợc phát hiện và 

xử lý  
01 

 

Chia theo giới tính   

Nam 02  

Nữ 03  

Chia theo độ tuổi   

Dưới 16 tuổi 04  

Từ đủ 60 tuổi trở lên 05  

Chia theo biện pháp xử lý   

Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư 06  

Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc 07  

Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn 08  

Xử phạt vi phạm hành chính 09  

Xử lý hình sự (phạt tù) 10  

Hỗ trợ (cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần…) 11  

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 



  

Biểu số: 3104.N/GĐ-GĐ 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau 

SỐ NẠN NHÂN BẠO LỰC  

GIA ĐÌNH ĐƢỢC PHÁT HIỆN  

VÀ HỖ TRỢ  

Năm … 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Gia đình      

 

                                                                                                                  Đơn vị tính: Người    

Chỉ tiêu  Mã số  Số lƣợng 

A B 1 

Tổng số nạn nhân bạo lực gia đình đƣợc phát 

hiện và hỗ trợ  

01  

Chia theo giới tính   

Nam 02  

Nữ 03  

Chia theo độ tuổi   

Dưới 16 tuổi 04   

Từ đủ 60 tuổi trở lên 05  

Chia theo biện pháp hỗ trợ   

Được tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp luật) 06  

Chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực 07  

Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm 08  

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 



  

Biểu số: 3105.N/GĐ-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau  

 

SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Năm … 

Đơn vị báo cáo:  

Sở VHTTDL, Sở VHTT 

tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ Gia đình      

Chỉ tiêu  Mã số  Số lƣợng 

A B 1 

Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn 

của Bộ VHTTDL) (Mô hình)  
01  

Mô hình hoạt động độc lập (Mô hình) 02  

Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (Câu lạc bộ) 03  

Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (Nhóm) 04  

Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (Địa chỉ) 05  

Đường dây nóng (Đường dây) 06  

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 4101.N/TDTT-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02  

năm sau 

TỶ LỆ NGƢỜI TẬP LUYỆN 

THỂ DỤC, THỂ THAO 

THƢỜNG XUYÊN  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

                                                                                                            

Chỉ tiêu  Mã số 

Số ngƣời tập luyện  

thể dục thể thao  

thƣờng xuyên (Người) 

Tỷ lệ ngƣời tập luyện  

thể dục thể thao  

thƣờng xuyên (%) 

A B 1 2 

Tổng số  01   

Chia theo cấp huyện   
(Ghi theo danh mục đơn vị hành 

chính) 

 

  

 02   

... ...   

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

Biểu số: 4102.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau 

TỶ LỆ GIA ĐÌNH THỂ THAO   

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

 

Chỉ tiêu  Mã số 
Số gia đình thể thao  

(Hộ) 
Tỷ lệ gia đình thể thao 

 (%) 

A B 1 2 

Tổng số  01   

Chia theo cấp huyện   
(Ghi theo danh mục đơn vị hành 

chính) 

 

  

 02   

... ...   

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 



  

Biểu số: 4103.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau 

TỶ LỆ CỘNG TÁC VIÊN  

THỂ DỤC, THỂ THAO 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

 

 

Chỉ tiêu Mã số 

Số cộng tác viên  

thể dục, thể thao   

(Người) 

Tỷ lệ cộng tác viên  

thể dục, thể thao  

 (%) 

A B 1 2 

Tổng số  01   

Chia theo cấp huyện   
(Ghi theo danh mục đơn vị hành 

chính) 

 

  

 02   

... ...   

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 4104.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 

năm sau  

SỐ CÂU LẠC BỘ THỂ THAO  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

                                                                                                                    Đơn vị tính: Câu lạc bộ 

Chỉ tiêu  Mã số Tổng số 
Cơ sở kinh doanh  

hoạt động thể thao 

Câu lạc bộ  

thể thao cơ sở 

A B 1 2 3 

Tổng số  01    

Chia theo cấp huyện   
(Ghi theo danh mục đơn vị 

hành chính) 

 

   

 02    

... ...    

 

                      

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Biểu số: 4105.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ VẬN ĐỘNG VIÊN, TRỌNG TÀI,  

HUẤN LUYỆN VIÊN 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: người 

Chỉ tiêu   
Mã 

số 

Vận động viên Trọng tài Huấn luyện viên 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nữ 

Kiện tƣớng  Cấp I Cấp II 

Nữ 

Cấp  

Quốc 

tế 

Cấp  

Quốc 

gia 

Nữ 
HLV  

cao cấp 

(hạng I) 

HLV  

chính 

(hạng II) 

Huấn 

luyện viên 

(hạng III) 

Hƣớng 

dẫn 

viên 

(hạng 

IV) 

Tổng 

số 

Số 

nữ 

Tổng 

số 

Số 

nữ 

Tổng 

số 

Số 

nữ 

A B 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tổng số 01                   

Chia theo môn                    

Aerobic 02                  
 

… ...                   

Chia theo cấp huyện  

(Ghi theo danh mục 

đơn vị hành chính) 
 

                 

 

... ...                                    

 
 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 4106.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ GIẢI THỂ THAO TỔ CHỨC  

TẠI TỈNH/THÀNH PHỐ  

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

Chỉ tiêu   
Mã 

số 

Giải thể thao quần chúng  Giải thể thao thành tích cao  

Tổng số  Trong đó  Tổng số  Trong đó  

Số 

giải    

Số 

ngƣời 

tham 

gia  

Quốc 

tế  

Số 

ngƣời 

tham 

gia 

Quốc 

gia  

Số 

ngƣời 

tham 

gia 

Cấp 

tỉnh  

Số 

ngƣời 

tham 

gia 

Cấp 

huyện  

Số 

ngƣời 

tham 

gia 

Cấp 

xã  

Số 

ngƣời 

tham 

gia 

Số 

giải 

Số 

ngƣời 

tham 

gia  

Quốc 

tế  

Số 

ngƣời 

tham 

gia 

Quốc 

gia  

Số 

ngƣời 

tham 

gia 

Cấp 

tỉnh  

Số 

ngƣời 

tham 

gia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tổng số   01                     

Chia theo cấp 

huyện   

(Ghi theo danh mục 

đơn vị hành chính) 

 

                    

...  02                     

... ...                     

 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 



  

Biểu số: 4107.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ HUY CHƢƠNG THI ĐẤU THỂ THAO QUỐC TẾ 

 (Các môn thi đấu có nội dung cá nhân) 

Năm ... 
 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 Đơn vị tính: Huy chương 

Chỉ tiêu  
Mã 

số 

Tổng số huy chƣơng Huy chƣơng Vàng Huy chƣơng Bạc Huy chƣơng Đồng 

Tổng 

số  

Chia ra 
Tổng  

số  

Chia ra 
Tổng 

số  

Chia ra 
Tổng 

số  

Chia ra 

Thế 

giới 

Châu 

Á 

Đông 

Nam Á 

Thế 

giới 

Châu 

Á 

Đông 

Nam Á 

Thế 

giới 

Châu 

Á 

Đông 

Nam Á 

Thế 

giới 

Châu 

Á 

Đông 

Nam Á 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tổng số  01                                 

Chia theo môn                   

Aerobic 02                                 

... ...                                 

Chia theo giới tính                                   

Nam ...                 

Nữ ...                 

Chia theo cấp 

huyện  

(Ghi theo danh mục 

đơn vị hành chính) 

 

                

... ...                 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 4108.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau 

SỐ HUY CHƢƠNG THI ĐẤU THỂ THAO QUỐC TẾ 

 (Các môn thi đấu có nội dung tập thể) 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

         Đơn vị tính: Huy chương 

Chỉ tiêu  
Mã 

số 

Tổng số huy chƣơng Huy chƣơng Vàng Huy chƣơng Bạc Huy chƣơng Đồng 

Tổng 

số  

Chia ra 
Tổng  

số  

Chia ra 
Tổng 

số  

Chia ra 
Tổng 

số  

Chia ra 

Thế 

giới 

Châu 

Á 

Đông 

Nam Á 

Thế 

giới 

Châu 

Á 

Đông 

Nam Á 

Thế 

giới 

Châu 

Á 

Đông 

Nam Á 

Thế 

giới 

Châu 

Á 

Đông 

Nam Á 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tổng số  01                 

Chia theo môn                   

Aerobic 02                                 

Bắn cung 03                 

… ...                                 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 4109.N/TDTT-SVHTTDL  

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau  

SỐ HUY CHƢƠNG THI ĐẤU QUỐC GIA 

Năm ... 

 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

Chỉ tiêu  Mã số 
Tổng 

số 

Giải thể thao thành tích cao 
Giải thể thao quần chúng 

Giải vô địch Giải vô địch trẻ Cúp Câu lạc bộ 

Tổng 

số 

Chia ra Tổng 

số 

Chia ra Tổng 

số 

Chia ra Tổng 

số 

Chia ra 

Vàng Bạc Đồng Vàng Bạc Đồng Vàng Bạc Đồng Vàng Bạc Đồng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tổng số 01                  

Chia theo cấp huyện   

(Ghi theo danh mục đơn 

vị hành chính) 

 

                 

 02                  

... ...                  

 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 4110.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau  

SỐ CÔNG TRÌNH THỂ THAO  

Năm ... 

 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

Chỉ tiêu  Mã số 

Nhà tập luyện, thi đấu 

thể thao (Nhà) 

Bể bơi 

(Bể) 

Sân tập luyện, thi đấu thể thao ngoài trời  

(Sân) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nhà tập 

luyện, 

thi đấu 

thể thao 

đa năng 

Nhà tập 

luyện, 

thi đấu 

thể thao 

đơn môn 

Bể bơi 

có chiều 

dài 50 

mét 

Bể bơi  

có chiều 

dài 25 

mét 

Bể 

bơi 

khác 

Sân vận 

động có 

khán 

đài 

Sân vận 

động 

không có 

khán đài 

Sân 

bóng 

đá 

mini 

Sân 

bóng 

chuyền 

Sân 

bóng 

rổ 

Sân 

cầu 

lông 

Sân 

quần 

vợt 

Sân 

thể 

thao 

khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tổng số   01                 

Chia theo cấp 

huyện  

(Ghi theo danh mục 

đơn vị hành chính) 

                 

 02                 

... ...                 

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 



  

Biểu số: 4111.N/TDTT-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 16/2022/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022  
 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 02 năm sau  

NGUỒN LỰC CHO THỂ DỤC THỂ THAO  

Năm ... 
 

Đơn vị báo cáo: 

Sở VHTTDL; Sở VHTT  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thể dục thể thao  

 

 

Chỉ tiêu  Mã số 

Nguồn tài chính  

(Triệu đồng) 
Diện tích đất  

(Héc ta) 
Nhân lực  

(Người) 

Tổng 

số 

Ngân sách nhà nƣớc Kinh phí 

ngoài ngân 

sách nhà 

nƣớc 

Tổng 

diện 

tích 

Đất có 

quy 

hoạch 

Đất chƣa 

có quy 

hoạch 

Tổng 

số 

Trình độ 

Tổng 

số 

Chi 

thƣờng 

xuyên 

Chi đầu tƣ 

xây dựng 

cơ bản 

Đại học 

trở lên 
Khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tổng số   01            

Chia theo cấp 

huyện  

(Ghi theo danh mục 

đơn vị hành chính) 

            

 02            

... ...            

 

 

Ngƣời lập biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



  

Biểu số: 5101.H/DL-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 
Ngày nhận báo cáo: 

- Ngày 24 tháng sau quý báo cáo  

- Ngày 24 tháng 02 năm sau 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

LƢU TRÚ DU LỊCH 

Quý ... 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 
Sở VHTTDL; Sở DL 

 
Đơn vị nhận báo cáo:  

Tổng cục Du lịch 

 

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị tính 

 

Mã số 

Số thực hiện  

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ  

năm trƣớc   

(%) 

A B C 1 2 

1. Tổng số cơ sở lƣu trú du lịch Cơ sở 01   

Khách sạn 5 sao Cơ sở 02   

Khách sạn 4 sao Cơ sở 03   

Khách sạn 3 sao Cơ sở 04   

Khách sạn 2 sao Cơ sở 05   

Khách sạn 1 sao Cơ sở 06   

Khách sạn đủ điều kiện kinh doanh Cơ sở 07   

Khách sạn chưa kiểm tra điều kiện hoặc 

chưa đủ điều kiện kinh  doanh 
Cơ sở 08   

Căn hộ du lịch 5 sao Cơ sở 09   

Căn hộ du lịch 4 sao Cơ sở 10   

Căn hộ du lịch 3 sao Cơ sở 11   

Căn hộ du lịch 2 sao Cơ sở 12   

Căn hộ du lịch 1 sao Cơ sở 13   

Căn hộ du lịch đủ điều kiện kinh doanh Cơ sở 14   

Căn hộ du lịch chưa kiểm tra điều kiện 

hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Cơ sở 15   

Biệt thự du lịch 5 sao Cơ sở 16   

Biệt thự du lịch 4 sao Cơ sở 17   

Biệt thự du lịch 3 sao Cơ sở 18   

Biệt thự du lịch 2 sao Cơ sở 19   

Biệt thự du lịch 1 sao Cơ sở 20   

Biệt thự du lịch đủ điều kiện kinh doanh Cơ sở 21   

Biệt thự du lịch chưa kiểm tra điều kiện 

hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Cơ sở 22   

Tàu thủy lưu trú du lịch 5 sao Cơ sở 23   



  

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị tính 

 

Mã số 

Số thực hiện  

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ  

năm trƣớc   

(%) 

Tàu thủy lưu trú du lịch 4 sao Cơ sở 24   

Tàu thủy lưu trú du lịch 3 sao Cơ sở 25   

Tàu thủy lưu trú du lịch 2 sao Cơ sở 26   

Tàu thủy lưu trú du lịch 1 sao Cơ sở 27   

Tàu thủy lưu trú du lịch đủ điều kiện kinh doanh Cơ sở 28   

Tàu thủy lưu trú du lịch chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Cơ sở 29   

Nhà nghỉ du lịch đủ điều kiện kinh doanh Cơ sở 30   

Nhà nghỉ du lịch chưa kiểm tra điều kiện 

hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Cơ sở 31   

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

đủ điều kiện kinh doanh 
Cơ sở 32   

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

chưa kiểm tra điều kiện hoặc chưa đủ 

điều kiện kinh doanh 

Cơ sở 33   

Bãi cắm trại du lịch đủ điều kiện kinh doanh Cơ sở 34   

Bãi cắm trại du lịch chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Cơ sở 35   

Khác Cơ sở 36   

2. Tổng số buồng lƣu trú du lịch Buồng 37   

Khách sạn 5 sao Buồng 38   

Khách sạn 4 sao Buồng 39   

Khách sạn 3 sao Buồng 40   

Khách sạn 2 sao Buồng 41   

Khách sạn 1 sao Buồng 42   

Khách sạn đủ điều kiện kinh doanh Buồng 43   

Khách sạn chưa kiểm tra điều kiện hoặc 

chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Buồng 44   

Căn hộ du lịch 5 sao Buồng 45   

Căn hộ du lịch 4 sao Buồng 46   

Căn hộ du lịch 3 sao Buồng 47   

Căn hộ du lịch 2 sao Buồng 48   

Căn hộ du lịch 1 sao Buồng 49   

Căn hộ du lịch đủ điều kiện kinh doanh Buồng 50   



  

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị tính 

 

Mã số 

Số thực hiện  

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ  

năm trƣớc   

(%) 

Căn hộ du lịch chưa kiểm tra điều kiện 

hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Buồng 51   

Biệt thự du lịch 5 sao Buồng 52   

Biệt thự du lịch 4 sao Buồng 53   

Biệt thự du lịch 3 sao Buồng 54   

Biệt thự du lịch 2 sao Buồng 55   

Biệt thự du lịch 1 sao Buồng 56   

Biệt thự du lịch đủ điều kiện kinh doanh Buồng 57   

Biệt thự du lịch chưa kiểm tra điều kiện 

hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Buồng 58   

Tàu thủy lưu trú du lịch 5 sao Cabin 59   

Tàu thủy lưu trú du lịch 4 sao Cabin 60   

Tàu thủy lưu trú du lịch 3 sao Cabin 61   

Tàu thủy lưu trú du lịch 2 sao Cabin 62   

Tàu thủy lưu trú du lịch 1 sao Cabin 63   

Tàu thủy lưu trú du lịch đủ điều kiện kinh doanh Cabin 64   

Tàu thủy lưu trú du lịch chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Cabin 65   

Nhà nghỉ du lịch đủ điều kiện kinh doanh Buồng 66   

Nhà nghỉ du lịch chưa kiểm tra điều kiện 

hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Buồng 67   

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

đủ điều kiện kinh doanh 
Buồng 68   

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

chưa kiểm tra điều kiện hoặc chưa đủ 

điều kiện kinh doanh 

Buồng 69   

Bãi cắm trại du lịch đủ điều kiện kinh doanh Lều 70   

Bãi cắm trại du lịch chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điềukiện kinh doanh 
Lều 71   

Khác Buồng 72   

3. Tổng số đêm phòng lƣu trú sẵn có Đêm phòng 73   

 5 sao Đêm phòng 74   

4 sao Đêm phòng 75   

3 sao Đêm phòng 76   

2 sao Đêm phòng 77   



  

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị tính 

 

Mã số 

Số thực hiện  

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ  

năm trƣớc   

(%) 

1 sao Đêm phòng 78   

Khác Đêm phòng 79   

4. Tổng số đêm phòng lƣu trú đã bán Đêm phòng 80   

5 sao Đêm phòng 81   

4 sao Đêm phòng 82   

3 sao Đêm phòng 83   

2 sao Đêm phòng 84   

1 sao Đêm phòng 85   

Khác Đêm phòng 86   

5. Tổng số lƣợt khách nghỉ qua đêm Lượt 87   

Khách quốc tế Lượt 88   

Khách nội địa Lượt 89   

6. Công suất sử dụng phòng các cơ sở 

lƣu trú du lịch 
% 90   

5 sao % 91   

4 sao % 92   

3 sao % 93   

2 sao % 94   

1 sao % 95   

Khác % 96   

7. Tổng doanh thu các cơ sở lƣu trú du 

lịch 
Triệu đồng 97   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 5 sao 
Triệu đồng 

 

98 
  

Tàu thủy lưu trú du lịch 5 sao Triệu đồng 99   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 4 sao 
Triệu đồng 100   

Tàu thủy lưu trú du lịch 4 sao Triệu đồng 101   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 3 sao 
Triệu đồng 102   

Tàu thủy lưu trú du lịch 3 sao Triệu đồng 103   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 2 sao 
Triệu đồng 

 

104 
  

Tàu thủy lưu trú du lịch 2 sao Triệu đồng 105   



  

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị tính 

 

Mã số 

Số thực hiện  

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ  

năm trƣớc   

(%) 

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 1 sao 
Triệu đồng 

 

106 
  

Tàu thủy lưu trú du lịch 1 sao Triệu đồng 107   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch, tàu thủy lưu trú du lịch đủ điều kiện 

kinh doanh 

Triệu đồng 
 

108 
  

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, 

tàu thủy lưu trú du lịch chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 

Triệu đồng 109   

Nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê đủ điều kiện kinh doanh 
Triệu đồng 110   

Nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 

Triệu đồng 111   

Bãi cắm trại du lịch đủ điều kiện kinh doanh Triệu đồng 112   

Bãi cắm trại du lịch chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Triệu đồng 113   

Khác Triệu đồng 114   

8. Tổng số lao động tại các cơ sở lƣu 

trú du lịch 
Người 115   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 5 sao 
Người 116   

Tàu thủy lưu trú du lịch 5 sao Người 117   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 4 sao 
Người 118   

Tàu thủy lưu trú du lịch 4 sao Người 119   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 3 sao 
Người 120   

Tàu thủy lưu trú du lịch 3 sao Người 121   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 2 sao 
Người 122   

Tàu thủy lưu trú du lịch 2 sao Người 123   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch 1 sao 
Người 

 

124 
  

Tàu thủy lưu trú du lịch 1 sao Người 125   

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du 

lịch, tàu thủy lưu trú du lịch đủ điều kiện 

kinh doanh 

Người 126   



  

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị tính 

 

Mã số 

Số thực hiện  

kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ  

năm trƣớc   

(%) 

Khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, 

tàu thủy lưu trú du lịch chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh  

Người 127   

Nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê đủ điều kiện kinh doanh 
Người 128   

Nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho 

khách du lịch thuê chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 

Người 129   

Bãi cắm trại du lịch đủ điều kiện kinh doanh Người 130   

Bãi cắm trại du lịch chưa kiểm tra điều 

kiện hoặc chưa đủ điều kiện kinh doanh 
Người 131   

Khác Người 132   

 

 

Ngƣời lập biểu 
(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 



  

Biểu số: 5102.H/DL-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 
Ngày nhận báo cáo: 

- Ngày 24 tháng sau quý báo cáo  

- Ngày 24 tháng 02 năm sau 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

LỮ HÀNH  

Quý ... 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 
Sở VHTTDL; Sở DL 
 
Đơn vị nhận báo cáo:  

Tổng cục Du lịch 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Mã số 

Số thực 

hiện kỳ báo 

cáo 

So với cùng kỳ 

năm trƣớc   

(%) 

A B C 1 2 

1. Số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

lữ hành  
Cơ sở 01   

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

quốc tế 
Cơ sở 02   

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

nội địa 
Cơ sở 03   

2. Tổng số lƣợt khách do doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ 
Lượt 04   

Khách du lịch quốc tế đến Lượt 05   

Khách du lịch nội địa Lượt 06   

Khách du lịch ra nước ngoài Lượt 07   

3. Tổng số khách du lịch quốc tế đến theo 

vùng, lãnh thổ do các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành phục vụ 

Lượt 08   

Châu Á Lượt  09   

Châu Âu Lượt  10   

Châu Mỹ Lượt 11   

Châu Úc Lượt 12   

Châu Phi Lượt 13   

4. Tổng số khách du lịch ra nƣớc ngoài 

theo vùng, lãnh thổ do cá doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ 

Lượt 14   

Châu Á Lượt 15   

Châu Âu Lượt 16   

Châu Mỹ Lượt 17   

Châu Úc Lượt  18   

Châu Phi Lượt  19   



  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Mã số 

Số thực 

hiện kỳ báo 

cáo 

So với cùng kỳ 

năm trƣớc   

(%) 

5. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành 
Triệu đồng  20   

Doanh thu từ khách du lịch quốc tế Triệu đồng  21   

Doanh thu từ khách du lịch nội địa Triệu đồng  22   

Doanh thu từ khách du lịch ra nước ngoài Triệu đồng  23   

6. Tổng số lao động của các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành 
Người 24   

Lãnh đạo, quản lý Người 25   

Bộ phận hành chính Người 26   

Bộ phận lữ hành Người 27   

Hướng dẫn viên Người 28   

Bộ phận vận chuyển khách Người 29   

Lao động khác Người 30   

 

 

Ngƣời lập biểu 
(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu  
(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 



 

Biểu số: 5103.H/DL-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 

22 tháng 12 năm 2022  
 
Ngày nhận báo cáo: 

- Ngày 24 tháng sau quý báo cáo  
- Ngày 24 tháng 02 năm sau 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

KHU, ĐIỂM DU LỊCH; 

DỊCH VỤ DU LỊCH 

KHÁC ĐẠT TIÊU CHUẨN 

PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH 

Quý ... 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 
Sở VHTTDL; Sở DL 
 
Đơn vị nhận báo cáo:  

Tổng cục Du lịch 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Mã số 

Số thực 

hiện kỳ báo 

cáo 

So với cùng kỳ 

năm trƣớc   

(%) 

A B C 1 2 

1. Số khu du lịch Khu 01   

Khu du lịch quốc gia Khu 02   

Khu du lịch cấp tỉnh Khu 03   

Khu du lịch cấp tỉnh đã được công nhận  Khu 04   

2. Số điểm du lịch Điểm 05   

Điểm du lịch đã được công nhận Điểm 06   

3. Số cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch 
Cơ sở 07 

  

Dịch vụ ăn uống Cơ sở 08   

Dịch vụ mua sắm Cơ sở 09   

Dịch vụ thể thao Cơ sở 10   

Dịch vụ vui chơi giải trí Cơ sở 11   

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Cơ sở 12   

Dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch Cơ sở 13   

4. Số lƣợt khách du lịch Lượt 14   

Do các khu du lịch, điểm du lịch phục vụ Lượt 15   

Do các cơ sở đạt tiêu chuẩn du lịch phục 

vụ khách du lịch phục vụ 
Lượt 16 

  

5. Tổng doanh thu của các khu du lịch, 

điểm du lịch 
Triệu đồng  17 

  

Doanh thu từ bán vé Triệu đồng 18   

Doanh thu từ dịch vụ Triệu đồng 19   

Doanh thu từ bán hàng hóa Triệu đồng 20   



  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Mã số 

Số thực 

hiện kỳ báo 

cáo 

So với cùng kỳ 

năm trƣớc   

(%) 

6. Tổng doanh thu của các cơ sở dịch vụ 

đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
Triệu đồng 
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Doanh thu từ dịch vụ ăn uống Triệu đồng 22   

Doanh thu từ dịch vụ mua sắm Triệu đồng 23   

Doanh thu từ dịch vụ thể thao Triệu đồng 24   

Doanh thu từ dịch vụ vui chơi giải trí Triệu đồng 25   

Doanh thu từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe Triệu đồng 26   

Doanh thu từ dịch vụ liên quan khác phục 

vụ khách du lịch 
Triệu đồng 27 

  

7. Tổng số lao động của các khu du lịch, 

điểm du lịch 
Người 28 

  

8. Lao động của các cơ sở dịch vụ đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
Người 29 

  

Lao động của các cơ sở dịch vụ ăn uống Người 30   

Lao động của các cơ sở dịch vụ mua sắm Người 31   

Lao động của các cơ sở dịch vụ thể thao Người 32   

Lao động của các cơ sở dịch vụ vui chơi 

giải trí 
Người 33 

  

Lao động của các cơ sở dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe 
Người 34 

  

Lao động của các cơ sở dịch vụ liên quan 

khác phục vụ khách du lịch 
Người 35 

  

 

 

Ngƣời lập biểu 
(Ký, họ tên) 

 

Ngƣời kiểm tra biểu  
(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 



 

Biểu số: 5104.H/DL-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 

16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2022  
 
Ngày nhận báo cáo: 

- Ngày 24 tháng sau quý báo cáo  

- Ngày 24 tháng 02 năm sau 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP  

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH  

Quý ... 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo: 
Sở VHTTDL; Sở DL 
 
Đơn vị nhận báo cáo:  

Tổng cục Du lịch 

 

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

 

Ngƣời kiểm tra biểu  

(Ký, họ tên) 

 

Ngày … tháng … năm…... 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Mã số 
Số thực 

hiện kỳ báo cáo 

So với cùng kỳ 

năm trƣớc   

(%) 

A B C 1 2 

1. Tổng số lƣợt khách du lịch Lượt 01   

Khách du lịch quốc tế đến Lượt 02   

Khách du lịch nội địa Lượt 03   

2. Tổng số khách du lịch quốc tế đến 

theo vùng, lãnh thổ 
Lượt 04 

  

Châu Á Lượt 05   

Châu Âu Lượt 06   

Châu Mỹ Lượt 07   

Châu Úc Lượt 08   

Châu Phi Lượt 09   

3. Tổng số khách du lịch ra nƣớc ngoài 

theo vùng, lãnh thổ 
Lượt 10 

  

Châu Á Lượt 11   

Châu Âu Lượt 12   

Châu Mỹ Lượt 13   

Châu Úc Lượt 14   

Châu Phi Lượt 15   

4. Tổng thu từ khách du lịch Triệu đồng 16   

Tổng thu từ khách du lịch quốc tế đến Triệu đồng 17   

Tổng thu từ khách du lịch nội địa Triệu đồng 18   

5. Tổng số lao động trực tiếp hoạt động 

du lịch 
Người 19 

  

6. Tổng số lao động quản lý nhà nƣớc về 

du lịch 
Người 20 

  

7. Đầu tƣ công cho marketing du lịch Triệu đồng 21   
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