
1. Giới thiệu về Chuẩn phân ngành Việt Nam VSIC 2007 

Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 ( VietNam Standard Industrial Classification 

2007 – VSIC 2007) được Tổng cục Thống kê xây dựng trên cơ sở Phân ngành chuẩn 

quốc tế (phiên bản 4.0) đã được Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc thông qua tại kỳ họp 

tháng 3 năm 2006 chi tiết đến 4 chữ số (ISIC Rev.4)và khung phân ngành chung của 

ASEAN chi tiết đến 3 chữ số (ACIC). Đồng thời căn cứ trên tình hình thực tế sử dụng Hệ 

thống ngành kinh tế quốc dân ban hành năm 1993 và nhu cầu điều tra thống kê, Tổng cục 

Thống kê đã phát triển Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đến 5 chữ số. 

Quy định về nội dung các ngành kinh tế thuộc Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đã 

được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và ban hành tại Quyết định số 

337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007. 

 

2. Tiêu chí phân ngành các công ty niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM 

Sở GDCK Tp.HCM tiến hành phân ngành cho 1 công ty niêm yết tại Sở vào một ngành 

cấp 3 duy nhất trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007) dựa trên hoạt động 

kinh doanh chính của công ty đó. Doanh thu là tiêu chí được Sở GDCK Tp.HCM xem xét 

để quyết định hoạt động kinh doanh chính của công ty niêm yết. Theo đó, hoạt động kinh 

doanh nào mang lại doanh thu lớn nhất trong tổng doanh thu của 1 công ty niêm yết tại 

Sở sẽ được xem là hoạt động kinh doanh chính của công ty đó. 

 

3. Nguyên tắc phân ngành: 
 
Dựa trên số liệu thu thập được từ Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp, Bản cáo bạch 

và các báo cáo tài chính hằng năm của công ty niêm yết, Sở GDCK Tp.HCM tiến hành 

phân tích và xác định hoạt động kinh doanh chính của công ty theo nguyên tắc sau: 

 Hoạt động kinh doanh nào mang lại doanh thu bình quân lớn nhất trong 3 năm liền 

kề năm phân ngành và chiếm trên 50% trở lên trong tổng doanh thu bình quân của công 

ty niêm yết thì xếp công ty vào một ngành cấp 3 duy nhất trong VSIC 2007 tương ứng 

với hoạt động đó; 



 Trong trường hợp không có hoạt động kinh doanh nào có doanh thu bình quân 3 

năm liền kề năm phân ngành chiếm trên 50% trong tổng doanh thu bình quân của công ty 

niêm yết, Sở GDCK Tp.HCM áp dụng nguyên tắc từ trên xuống (top-down) để xếp công 

ty đó vào một ngành cấp 3 duy nhất trong VSIC 2007 theo hướng: 

 Nhóm các hoạt động kinh doanh đơn lẻ cấp 3 tương đồng rồi sắp xếp  vào 

ngành cấp 2 và cấp 1 tương ứng ; 

 Xác định ngành cấp 1 có doanh thu bình quân cao nhất; 

 Trong ngành cấp 1, xác định ngành cấp 2 có doanh thu bình quân cao nhất; 

 Trong ngành cấp 2, xác định ngành cấp 3 có doanh thu bình quân cao nhất. 

Đây được xem là ngành hoạt động chính của công ty niêm yết. 

          Nguyên tắc trên cũng được áp dụng để phân ngành cho các tập đoàn hay tổng công 

ty niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM dựa trên các báo cáo tài chính hợp nhất của các công 

ty này. 

 Đối với các công ty mới niêm yết, Sở GDCK Tp.HCM sẽ tiến hành thu thập thông 

tin trong ba năm trước đó để có cơ sở phân ngành. 

 Ngoài ra, khi phân ngành, Sở GDCK Tp.HCM sẽ áp dụng một số quy định chung 

trong việc phân ngành các công ty niêm yết có hoạt động hỗn hợp theo chiều dọc và hỗn 

hợp theo chiều ngang được thống nhất cho các quốc gia sử dụng ISIC Rev.4 cũng như áp 

dụng các quy ước phân ngành một số hoạt động kinh tế cụ thể của Việt Nam theo VSIC 

2007 (tham khảo tài liệu “Hướng dẫn áp dụng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007” 

của Tổng cục thống kê Việt Nam) . 

 


