
                                                 PHỤ LỤC 01 

*Các ngành nghề chuyển đổi, bổ sung 

STT Mã 

ngành cũ 

Tên ngành cũ Mã 

ngành 

mới 

Tên ngành mới 

1   Bổ sung mới 1410 May trang phục (trừ trang phục từ 

da lông thú) 

2  1322 Sản xuất hàng may sẵn (trừ 

trang phục) 

Chi tiết:  Sản xuất các sản 

phẩm dệt, may, thêu, đan 

1391 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc 

và vải không dệt khác 

3  1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang 

phục) 

4  1393 Sản xuất thảm, chăn, đệm 

5  1394 Sản xuất các loại dây bện và lưới 

6  1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác 

chưa được phân vào đâu 

7   Bổ sung mới 5590 Cơ sở lưu trú khác 

8   Bổ sung mới 4931 Vận tải hành khách đường bộ 

trong nội thành, ngoại thành (trừ 

vận tải bằng xe buýt) 

9   Bổ sung mới 4932 Vận tải hành khách đường bộ 

khác 

10   Bổ sung mới 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) 

11   Bổ sung mới 5021 Vận tải hành khách đường thủy 

nội địa 

12   Bổ sung mới 5022 Vận tải hàng hóa đường thủy nội 

địa 



(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) 

13   Bổ sung mới 7721 Cho thuê thiết bị thể thao, vui 

chơi giải trí 

14   Bổ sung mới 7729 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình khác 

15   Bổ sung mới 7911 Đại lý du lịch  

16   Bổ sung mới 7912 Điều hành tua du lịch 

17   Bổ sung mới 7990 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ 

trợ liên quan đến quảng bá và tổ 

chức tua du lịch 

18   Bổ sung mới 8551 Giáo dục thể thao và giải trí 

(trừ hoạt động của các sàn nhảy) 

19   Bổ sung mới 9319 Hoạt động thể thao khác 

20   Bổ sung mới 9321 Hoạt động của các công viên vui 

chơi và công viên theo chủ đề 

(trừ kinh doanh trò chơi điện tử 

có thưởng dành cho người nước 

ngoài và kinh doanh trò chơi điện 

tử có thưởng trên mạng) 

21   Bổ sung mới 9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác 

chưa được phân vào đâu 

(trừ hoạt động của các sàn nhảy; 

trừ kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước 

ngoài và kinh doanh trò chơi điện 

tử có thưởng trên mạng) 

22   Bổ sung mới 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ 

kinh doanh kho bãi) 



23  4290 Xây dựng công trình kỹ thuật 

dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng dân dụng. 

4291 Xây dựng công trình thủy 

24  4292 Xây dựng công trình khai khoáng 

25  4293 Xây dựng công trình chế biến, 

chế tạo 

26  4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân 

dụng khác 

27  8510 Giáo dục mầm non 8511 Giáo dục nhà trẻ 

28  8512 Giáo dục mẫu giáo 

29  8520 Giáo dục tiểu học 8521 Giáo dục tiểu học 

30  4610 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 

Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi 

giới bất động sản) 

31  8531 Giáo dục trung học cơ sở và 

trung học phổ thông 

8522 Giáo dục trung học cơ sở 

32  8523 Giáo dục trung học phổ thông 

33  8532 Giáo dục nghề nghiệp 8531 Đào tạo sơ cấp 

34  8532 Đào tạo trung cấp 

Chi tiết: Giáo dục trung học 

chuyên nghiệp (không hoạt động 

tại trụ sở) 

35  8541 Đào tạo cao đẳng 8533 Đào tạo cao đẳng 

36  8542 Đào tạo đại học và sau đại học 8541 Đào tạo đại học 

37  8542 Đào tạo thạc sỹ 

38  8543 Đào tạo tiến sỹ 

39  5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo 

hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng (phục vụ tiệc, 

hội họp, đám cưới...) 

5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo 

hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng 

Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn 



uống theo hợp đồng với khách 

hàng, tại địa điểm mà khách hàng 

yêu cầu như tiệc hội nghị cơ 

quan, doanh nghiệp, đám cưới, 

các công việc gia đình khác.... 

SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH 

1

1 

4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp 

Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, 

trung tâm thương mại 

4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp 

Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị; 

Bán lẻ trong các cửa hàng tiện 

lợi; Bán lẻ trong cửa hàng kinh 

doanh tổng hợp khác 

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ 

hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng 

miếng, súng, đạn loại dùng đi săn 

hoặc thể thao và tiền kim khí; 

Thực hiện theo Quyết định 

64/2009/QĐ-UBND ngày 

31/7/2009 của UBND TP. HCM 

và Quyết định 79/2009/QĐ-

UBND ngày 17/10/2009 của 

UBND TP. HCM về phê duyệt 

Quy hoạch nông sản trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

 


