Phụ lục 2:
Một số điểm cần chú ý khi đánh mã ngành kinh tế theo
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007)
Hệ thống ngành kinh tế Việt nam 2007 (VSIC 2007) có nhiều thay đổi so
với Hệ thống ngành kinh tế quốc dân 1993 (VSIC 1993). Vì vậy, trong quá trình
nghiệm thu, các tổ nghiệm thu mỗi cấp cần yêu cầu kiểm tra kỹ và hiệu chỉnh lại
(nếu chưa đúng) mã ngành kinh tế trong các loại phiếu điều tra. Dưới đây là một
số điểm lưu ý khi khi kiểm tra loại mã này:
1. Một số hoạt động sơ chế sản phẩm nông nghiệp dễ bị nhầm lẫn với hoạt động
công nghiệp là: sơ chế mủ cao su, sơ chế chè, hạt điều v.v...Vì vậy, cần chú ý:
nếu các hoạt động này được tiến hành trong các nông trường, cơ sở cá thể, không
hạch toán riêng được phần sơ chế thì doanh thu của những sản phẩm này phải
đưa sang doanh thu ngành nông nghiệp. Chỉ những cơ sở sản xuất công nghiệp
thu mua nguyên liệu từ sản phẩm tươi của nông nghiệp, rồi tiến hành bảo quản,
sơ chế hoặc chế biến thành hàng hoá bán ra mới được coi là hoạt động công
nghiệp;
2. Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ được đưa sang ngành G
“Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác”;
3. Đối với hoạt động của các cơ sở cá thể sản xuất bún, bánh, giò chả, giết mổ
gia súc, gia cầm v.v.. cả 2 trường hợp: hoạt động sản xuất và hoạt động bán lẻ
sản phẩm (không bán buôn) diễn ra tại cùng một địa điểm và hoạt động SX chủ
yếu để bán buôn đều được xếp vào hoạt động công nghiệp (sản xuất bún mã
10740; sản xuất đậu phụ mã 10790, sản xuất giò, chả... mã 10750 ...);
4. Hoạt động của các cửa hàng may đo trực tiếp cho khách được xếp vào hoạt
động công nghiệp (mã 14 100);
5. Trước đây, trong điều tra doanh nghiệp, hoạt động sản xuất nước đá qui định
xếp vào ngành 1549 “sản xuất sản phẩm khác chưa được phân vào đâu” (theo
VSIC 1993), nhưng trong VSIC 2007, hoạt động này được xếp vào nhóm ngành
“Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí”
và có mã riêng là “Sản xuất nước đá 35302”;
6. Sản xuất đồ gỗ dùng trong xây dựng (rui, mè, coppha, khung cửa, gỗ ván sàn,
khung nhà gỗ, nhà gỗ di động...) mã 16220;
7. Sản xuất khung gương, khung tranh, sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ mã
16291;
8. Hoạt động sao chép băng đĩa, sao chép các phần mềm... mã 18200;
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9. Sản xuất các loại xe thô sơ như xe bò, xe ngựa kéo, xe cải tiến...mã 30990;
10. Khắc con dấu mã 32900;
11. Hoạt động của các Hợp tác xã phân phối điện được xếp vào mã số 35102;
12. Theo VSIC 1993-ngành G là ngành Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ,
môtô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình. Nhưng theo VSIC 2007 thì sửa chữa
đồ dùng cá nhân và gia đình được chuyển sang các nhóm thuộc ngành S “Hoạt
động dịch vụ khác” với các mã 95210, 95220, 95230, 95240, 95290;
13. Trong ngành 47 của VSIC 2007, hoạt động bán lẻ được phân loại trước hết
căn cứ vào loại cơ sở bán hàng và được chia thành 2 nhóm
13.1 Bán lẻ trong cửa hàng được xếp vào các ngành cấp 3 từ 471 đến 477,
trong đó:
- Các cửa hàng không chuyên doanh (hay cửa hàng kinh doanh tổng hợp)
được xếp vào mã 471, bao gồm các loại cơ sở bán hàng: siêu thị, trung tâm
thương mại, cửa hàng bách hóa tổng hợp, minimart tại đó bán lẻ rất nhiều
ngành hàng nhưng toàn bộ hoạt động bán lẻ do 01 doanh nghiệp hoặc cơ sở
thực hiện, tùy tỷ trọng ngành hàng để xếp vào mã 4711 hoặc 4719.
- Trong trường hợp tại siêu thị, trung tâm thương mại có nhiều cơ sở thuê địa
điểm để thực hiện hoạt động bán lẻ thì mỗi cơ sở được gọi là một cửa hàng,
phân loại vào các ngành cấp 3 từ 472 đến 477 tùy thuộc ngành hàng nào có tỷ
trọng trội hơn.
- Cửa hàng chuyên doanh: được xếp vào các ngành cấp 3 từ 472 đến 477.
Thuộc nhóm này có các loại cơ sở bán hàng như: cơ sở bán hàng tại nhà, cửa
hàng trên mặt phố, quầy hàng/gian hàng do doanh nghiệp/cơ sở thuê tại siêu
thị, trung tâm thương mại, cửa hàng/gian hàng nằm trong các chợ lớn, xây
dựng kiên cố (thường ở các thành phố). Các cửa hàng này chuyên bán một
nhóm hàng hóa (ví dụ lương thực, thưc phẩm hoặc hàng mỹ phẩm…) hoặc
một số nhóm hàng hóa nhưng trong đó có một nhóm nổi trội (ví dụ: bán quần
áo may sẵn, bột giặt, mỹ phẩm, nhưng trong đó khối lượng sản phẩm nổi trội
là quần áo may sẵn…)
13.2 Bán lẻ không trong cửa hàng được xếp vào các mã 478, 479, trong đó:
- Bán lẻ lưu động hoặc tại chợ, được xếp vào mã 478. Thuộc mã này có các
cơ sở bán lẻ hàng hóa (kể cả đồ cũ): trước cửa nhà, lề đường, vỉa hè, bán lẻ
trên các xe đẩy, các quầy hàng, sạp hàng, điểm bán hàng trong chợ (trừ các cơ
sở đã được xác định là cửa hàng trong chợ).
- Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn từ khâu thu thập thông tin nên đến nay các
phiếu 02C đã thu thập xong, hầu hết hoạt động của các cơ sở bán lẻ trong chợ
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cả ở khu vực nông thôn và thành thị đã được đánh mã 478 và khó có thể xác
định các cơ sở nào trong chợ được gọi là cửa hàng để chuyển về mã 472 477, cơ sở nào là quầy/sạp hàng. Vì vậy, Ban chỉ đạo TW qui định cách xử lý
như sau:
+ Các cơ sở bán lẻ tại một số chợ có qui mô lớn, đã qui hoạch (phần lớn
ở khu vực thành thị) đã được xếp vào mã 47899: qua khảo sát thực tế,
hầu hết các chợ này có cơ sở hạ tầng kiên cố, cơ sở bán lẻ các nhóm
hàng thuộc mã này có qui mô và tính chất kinh doanh gần với loại hình
cửa hàng. Vì vậy, các cơ sở này sẽ được mã hóa lại nhằm tách riêng
được nhóm hàng chuyên doanh với mã số cấp 4 và 5 tương ứng với
nhóm hàng chủ yếu mà cơ sở bán lẻ để xếp vào các mã tương ứng từ 472
đến 477. Chủ yếu áp dụng cho hoạt động của các cơ sở bán lẻ các ngành
hàng sau đây: nhiên liệu động cơ; đồ điện, điện tử; máy tính/thiết bị tin
học/thiết vị viễn thông; thuốc và dụng cụ y tế; vàng bạc đá quí; tranh và
các tác phẩm nghệ thuật; đồng hồ kính mắt; máy ảnh; phim, vật liệu ảnh;
xe đạp, phụ tùng.
+ Các cơ sở bán lẻ tại các chợ nông thôn, chợ nhỏ, chợ xép, chợ cóc, chợ
tạm… và cơ sở bán lẻ những nhóm hàng khác còn lại trong các chợ lớn
của khu vực thành thị nói trên vẫn được xếp vào mã 478 với các ngành
cấp 4, cấp 5 tương ứng với nhóm hàng nổi trội mà cơ sở đó bán lẻ.
- Bán lẻ qua internet, đặt hàng qua bưu điện, bán lẻ bằng các máy bán hàng tự
động, … thuộc mã số 479.
14. Hoạt động bán lẻ các loại đồ ăn đã chế biến sẵn dùng cho bữa ăn (chủ yếu
được mua về để làm món ăn trong bữa ăn như giò, chả/ thịt quay, cá rán, tôm
rang sẵn …) sẽ đánh mã theo hoạt động bán lẻ thực phẩm - không xếp vào hoạt
động nhà hàng.
15. Hoạt động của các cơ sở cho công nhân hoặc các đối tượng khác thuê nhà để
ở dài hạn được xếp vào nhóm kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên nếu những cơ
sở này dùng để cho sinh viên thuê thì đánh mã cơ sở lưu trú 55909 (vì sinh viên
dù đi học dài hạn vẫn thuộc phạm vi khách du lịch).
Chú ý:
- Các địa phương chưa đánh mã ngành kinh tế cho các phiếu 02 C cần thực
hiện ngay theo hướng dẫn trên.
- Các địa phương đã đánh mã ngành kinh tế cho các phiếu 02 C thì không
yêu cầu các quận, huyện sửa lại ngay mà sẽ tiến hành sửa lại toàn bộ những
mã này trong quá trình nhập tin.
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