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QUYẾT ĐỊNH 27/2018/QĐ-TTg VỀ HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM



Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định 27/2018/QĐ-TTg (“Quyết định 27”) về ban 
hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định 27 
có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018, thay thế cho Quyết 
định 10/2007/QĐ-TTg (“Quyết định 10”) và Quyết định 
337/QĐ-BKH.

So với Quyết định 10, Quyết định 27 vẫn giữ nguyên 
các mã ngành cấp 1, cấp 2 và cấp 3, nhưng có sự cập 
nhật các hoạt động trong mã ngành cấp 4 và mã ngành 
cấp 5, cụ thể như sau:

• Ngành cấp 4 gồm 486 ngành, đã tăng thêm 49 
ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo 
ngành cấp 3 tương ứng. Một số mã ngành mới như 
mã ngành 0231- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ, mã 
ngành 0232 – Thu nhặt lâm sản khác từ gỗ và nhiều 
mã ngành khác; 

• Ngành cấp 5 gồm 734 ngành, đã tăng thêm 92 ngành 
mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành 
cấp 4 tương ứng. Một số mã ngành mới như mã 
ngành 8511- Giáo dục nhà trẻ, mã ngành 8512 - Giáo 
dục mẫu giáo và nhiều mã ngành khác.
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Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có Công văn số 234/ĐKKD-NV ngày
20/8/2018 hướng dẫn áp dụng Quyết định 27. Công văn quy định cụ thể các trường hợp
phải sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp (“ĐKDN”) như sau:
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STT Trường hợp Hướng dẫn đăng ký

1 Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận

ĐKDN trước ngày 20/8/2018.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải làm thủ tục

cập nhật lại ngành nghề theo Hệ thống ngành

mới. Thủ tục được thực hiện khi doanh nghiệp có

nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ

sung, thay đổi ngành nghề hoặc đề nghị cấp đổi

sang Giấy chứng nhận ĐKDN.

2 Doanh nghiệp được tiếp nhận hồ sơ đăng ký

thành lập hoặc thay đổi ngành nghề trước

ngày 20/8/2018 nhưng chưa được chấp thuận

trên Hệ thống ĐKDN. Nếu tên, mã ngành nghề mà doanh nghiệp đã kê

khai có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì

doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng

ký.

3 DN đã được ra thông báo hợp lệ đối với hồ sơ

đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc thông

báo thay đổi ngành nghề nộp qua mạng trước

ngày 20/08/2018, nhưng nộp hồ sơ giấy sau

ngày 20/8/2018.



Ngoài ra, doanh nghiệp cũng lưu ý thông báo cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Hệ 
thống ngành mới thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư 
20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về ĐKDN.
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LIÊN HỆ

Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho 

những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy

nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM 

Việt Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do 

kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty 

kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân tại bất kỳ quyền tài phán nào. 

Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, Công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với văn phòng 

đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở hữu trí tuệ khác được 

sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2018. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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