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A: N«NG NGHiÖP, L©M NGHiÖP Vμ THñY S¶N 

01: N«NG NGHIÖP Vμ HO¹T ®éNG DÞCH Vô Cã LIªN QUAN 

011: Trồng cây hàng năm 

0111 - 01110: Trồng lúa 

Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng (cấy, sạ) các loại cây 
lúa: lúa nước, lúa cạn.  

0112 - 01120: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 
Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây 

làm thức ăn cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác như: 
lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê. 

0113 - 01130: Trồng cây lấy củ có chất bột 

Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng các loại cây lấy củ có 
hàm lượng tinh bột cao như: khoai lang, sắn, khoai nước, khoai sọ, củ 
từ, dong riềng,... 

Loại trừ: Trồng cây khoai tây được phân vào nhóm 01181 (Trồng 
rau các loại). 

0114 - 01140: Trồng cây mía 
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây mía để chế biến đường, 

mật và để ăn không qua chế biến. 

0115 - 01150: Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây thuốc lá, thuốc lào để 

quấn thuốc lá điếu (xì gà) và để chế biến thuốc lá, thuốc lào. 

0116 - 01160: Trồng cây lấy sợi 
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây bông, đay, cói, gai, lanh, 

và cây lấy sợi khác. 

0117 - 01170: Trồng cây có hạt chứa dầu 

Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng các loại cây có hạt 
chứa dầu như cây đậu tương, cây lạc, cây vừng, cây thầu dầu, cây cải 
dầu, cây hoa hướng dương, cây rum, cây mù tạc và các cây có hạt 
chứa dầu khác. 
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0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 
01181: Trồng rau các loại 
Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng rau các loại: 
- Trồng các loại rau lấy lá như: Rau cải, bắp cải, rau muống, súp 

lơ, cây bông cải xanh, rau diếp, măng tây, rau cúc, rau cần ta, rau cần 
tây và các loại rau lấy lá khác;  

- Trồng các loại rau lấy quả như: Dưa hấu, dưa chuột, bí xanh, bí 
ngô, cà chua, cây cà, cây ớt, các loại dưa và rau có quả khác; 

- Trồng các loại rau lấy củ, cả rễ, hoặc lấy thân như: Su hào, cà 
rốt, khoai tây, cây củ cải, cây hành, cây tỏi ta, cây tỏi tây, cây mùi, cây 
hẹ và cây lấy rễ, củ hoặc thân khác; 

- Trồng cây củ cải đường; 
- Trồng các loại nấm hoặc thu nhặt nấm hương, nấm trứng. 
Loại trừ: 
- Trồng cây làm gia vị được phân vào nhóm 01281 (Trồng cây gia 

vị) và nhóm 01282 (Trồng cây dược liệu); 
- Thu nhặt hoa quả hoang dại như: Trám, nấm rừng, rau rừng, quả 

rừng tự nhiên... được phân vào nhóm 02300 (Thu nhặt sản phẩm từ 
rừng không phải gỗ và lâm sản khác). 

01182: Trồng đậu các loại  
Nhóm này gồm: Các hoạt động gieo trồng các loại đậu để lấy hạt 

như: đậu đen, đậu xanh, đậu vàng, đậu trứng quốc, đậu hà lan... 
Loại trừ: Trồng cây đậu tương được phân vào nhóm 01170 

(Trồng cây có hạt chứa dầu). 
01183: Trồng hoa, cây cảnh 
Nhóm này gồm: Trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hoá... 

0119 - 01190: Trồng cây hàng năm khác  
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây nông nghiệp hàng năm 

chưa được phân vào các nhóm từ 0111 đến 0118. Gồm: Các hoạt động 
trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, 
chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh 
(muồng muồng); trồng cây sen, v.v... 

Loại trừ: Trồng cây gia vị được phân vào nhóm 01281 (Trồng cây 
gia vị) và trồng cây dược liệu được phân vào nhóm 01282 (Trồng cây 
dược liệu). 
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012: Trồng cây lâu năm  

0121: Trồng cây ăn quả 

01211: Trồng nho 
Nhóm này gồm: Trồng nho làm nguyên liệu sản xuất rượu nho và 

trồng nho ăn quả. 
Loại trừ: Sản xuất rượu nho được phân vào nhóm 11020 (Sản 

xuất rượu vang). 

01212: Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới  
Nhóm này gồm: Trồng cây xoài, cây chuối, cây đu đủ, cây sung, 

cây chà là, các loại cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

01213: Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác 
Nhóm này gồm: Trồng cây cam, cây chanh, cây quít, cây bưởi, 

các loại cam, quít khác. 

01214: Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo 
Nhóm này gồm: Trồng cây táo, cây mận, cây mơ, cây anh đào, 

cây lê và các loại quả có hạt như táo khác. 

01215: Trồng nhãn, vải, chôm chôm 
Nhóm này gồm: Trồng cây nhãn, cây vải, cây chôm chôm. 

01219: Trồng cây ăn quả khác 
Nhóm này gồm: Trồng các loại cây ăn quả chưa được phân vào 

các nhóm từ 01211 đến 01215. Gồm: Trồng cây ăn quả dạng bụi và 
cây có quả hạnh nhân như cây có quả mọng, cây mâm xôi, cây dâu 
tây, cây hạt dẻ, cây óc chó,...  

Loại trừ: Trồng cây điều được phân vào nhóm 01230 (Trồng cây 
điều). 

0122 - 01220: Trồng cây lấy quả chứa dầu 
Nhóm này gồm: Trồng cây dừa, cây ôliu, cây dầu cọ và cây lấy 

quả chứa dầu khác.  

0123 - 01230: Trồng cây điều 
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây điều. 

0124 - 01240: Trồng cây hồ tiêu 
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây hồ tiêu. 
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0125 - 01250: Trồng cây cao su  
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây cao su. 

0126 - 01260: Trồng cây cà phê  
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây cà phê. 

0127 - 01270: Trồng cây chè  
Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây chè. 

0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu 
01281: Trồng cây gia vị 
Nhóm này gồm: Trồng các loại cây chủ yếu làm gia vị như cây 

gừng, cây đinh hương, cây vani,... 
Loại trừ: Trồng cây hồ tiêu được phân vào nhóm 01240 (Trồng 

cây hồ tiêu). 
01282: Trồng cây dược liệu 
Nhóm này gồm: Trồng cây chuyên để làm thuốc chữa bệnh là 

chính dưới nhiều dạng khác nhau, sản phẩm của nó có thể làm nguyên 
liệu cho công nghiệp dược hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua chế 
biến (thuốc nam, thuốc bắc) như: Bạc hà, hồi, ý dĩ, tam thất, sâm, 
ngải, sa nhân,... 

0129 - 01290: Trồng cây lâu năm khác  
Nhóm này gồm: Trồng các cây lâu năm khác chưa được phân vào 

các nhóm từ 0121 đến 0128. Gồm các cây lâu năm như: Cây dâu tằm, 
cây trôm, cây cau, cây trầu không,… 

013 - 0130 - 01300: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 
Nhóm này gồm: 
Trồng cây phục vụ trồng trọt bao gồm cắt tỉa, tạo chồi, tạo cây 

con để nhân giống cây trực tiếp hoặc tạo từ các gốc ghép cành thành 
các chồi non đã được lựa chọn và ghép xong để cho ra sản phẩm cuối 
cùng là cây giống như : 

- Gieo ươm các cây giống hàng năm: Giống cây su hào, bắp cải, 
súp lơ, cà chua,... 

- Các loại cây cảnh, cây lâu năm có sự gieo ươm, cấy ghép, cắt 
cành và giâm cành; 

- Hoạt động của các vườn ươm cây giống nông nghiệp, trừ vườn 
ươm cây lâm nghiệp. 
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014: Chăn nuôi  

0141 - 01410: Chăn nuôi trâu, bò  
Nhóm này gồm: 
- Nuôi trâu, bò thịt; cày kéo; lấy sữa; làm giống; 
- Sản xuất sữa nguyên chất từ bò cái và trâu cái sữa; 
- Sản xuất tinh dịch trâu, bò. 
Loại trừ: 
- Hoạt động kiểm dịch trâu, bò; chăm sóc và cho bú được phân 

vào nhóm 01620 (Hoạt động dịch vụ chăn nuôi); 
- Giết thịt, chế biến thịt trâu, bò ngoài trang trại chăn nuôi được 

phân vào nhóm 1010 (Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ 
thịt); 

- Chế biến sữa ngoài trang trại được phân vào nhóm 10500 (Chế 
biến sữa và các sản phẩm từ sữa). 

0142 - 01420: Chăn nuôi ngựa, lừa, la 
Nhóm này gồm: 
- Chăn nuôi ngựa, lừa, la để lấy thịt, lấy sữa và chăn nuôi giống; 
- Sản xuất sữa nguyên chất từ ngựa, lừa, la sữa; 
- Sản xuất tinh dịch ngựa, lừa, la. 
Loại trừ: 
- Hoạt động kiểm dịch ngựa, lừa, la; chăm sóc và cho bú, cắt lông 

cừu được phân vào nhóm 01620 (Hoạt động dịch vụ chăn nuôi); 
- Giết thịt, chế biến thịt ngựa, lừa, la ngoài trang trại chăn nuôi 

được phân vào nhóm 1010 (Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm 
từ thịt); 

- Chế biến sữa ngoài trang trại được phân vào nhóm 10500 (Chế 
biến sữa và các sản phẩm từ sữa); 

- Hoạt động của trường đua ngựa được phân vào nhóm 93190 
(Hoạt động thể thao khác). 

0144 - 01440: Chăn nuôi dê, cừu  
Nhóm này gồm: 
- Nuôi và tạo giống dê và cừu; 
- Sản xuất sữa nguyên chất từ dê và cừu sữa; 
- Cắt, xén lông cừu. 
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Loại trừ:  
- Công việc cắt xén lông cừu để lấy tiền công hoặc có trong hợp 

đồng lao động được phân vào nhóm 01620 (Hoạt động dịch vụ chăn 
nuôi); 

- Sản xuất lông đã được kéo thành sợi được phân vào nhóm 14200 
(Sản xuất sản phẩm từ da lông thú); 

- Chế biến sữa được phân vào nhóm 10500 (Chế biến sữa và các 
sản phẩm từ sữa). 

0145 - 01450: Chăn nuôi lợn  
Nhóm này gồm: 
- Chăn nuôi lợn đực giống, lợn nái, lợn thịt, lợn sữa; 
- Sản xuất tinh dịch lợn. 
Loại trừ: 
- Hoạt động kiểm dịch lợn, chăm sóc và cho bú được phân vào 

nhóm 01620 (Hoạt động dịch vụ chăn nuôi); 
- Giết thịt, chế biến thịt lợn ngoài trang trại chăn nuôi được phân 

vào nhóm 1010 (Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt). 

0146: Chăn nuôi gia cầm  
01461: Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm 
Nhóm này gồm: Hoạt động của các cơ sở ấp trứng gia cầm để lấy 

con giống và trứng lộn.  
01462: Chăn nuôi gà  
Nhóm này gồm: Hoạt động chăn nuôi gà lấy thịt và lấy trứng.  
01463: Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng 
Nhóm này gồm: Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng lấy thịt và lấy trứng. 
01469: Chăn nuôi gia cầm khác   
Nhóm này gồm: Nuôi đà điểu, nuôi các loài chim cút, chim bồ 

câu. 

0149 - 01490: Chăn nuôi khác  
Nhóm này gồm: 
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật nuôi 

khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, bò sát, côn 
trùng; 

- Nuôi ong và sản xuất mật ong; 
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- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm; 
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi. 
Loại trừ:  
- Nuôi và thuần dưỡng thú từ các trại được phân vào nhóm 01620; 
- Sản xuất da, lông của các con vật do săn bắt và đánh bẫy được 

phân vào nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên 
quan); 

- Trang trại nuôi ếch, nuôi cá sấu, nuôi ba ba được phân vào nhóm 
03222 (Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt); 

- Huấn luyện các con vật cảnh được phân vào nhóm 91030 (Hoạt 
động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên). 

015 - 0150 - 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 
Nhóm này gồm: Gieo trồng kết hợp với chăn nuôi gia súc như 

hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trong các đơn vị trồng trọt mà 
không có hoạt động nào chiếm hơn 66% giá trị sản xuất của đơn vị. 

Loại trừ: Các đơn vị gieo trồng hỗn hợp hoặc chăn nuôi hỗn hợp 
được phân loại theo hoạt động chính của chúng (Hoạt động chính là 
hoạt động có giá trị sản xuất từ 66% trở lên). 

016: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp  

0161 - 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt  
Nhóm này gồm:  
Các hoạt động để lấy tiền công hay trên cơ sở hợp đồng lao động 

các công việc sau: 
- Xử lý cây trồng; 
- Phun thuốc bảo vệ thực vât, phòng chống sâu bệnh cho cây 

trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng; 
- Cắt, xén, tỉa cây lâu năm; 
- Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch; 
- Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng; 
- Kiểm tra hạt giống, cây giống; 
- Cho thuê máy nông nghiệp có cả người điều khiển; 
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt. 
Loại trừ: 
- Các hoạt động cho cây trồng sau thu hoạch được phân vào nhóm 

01630 (Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch); 
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- Hoạt động của các nhà nông học và nhà kinh tế nông nghiệp 
được phân vào nhóm 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 
nghệ khác chưa được phân vào đâu); 

- Tổ chức trình diễn hội chợ sản phẩm nông nghiệp được phân 
vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại); 

- Kiến trúc phong cảnh được phân vào nhóm 71101 (Hoạt động 
kiến trúc). 

0162 - 01620: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi  
Nhóm này gồm: 
Các hoạt động để lấy tiền công hay trên cơ sở hợp đồng lao động 

các công việc sau: 
- Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống; tăng trưởng và sản xuất 

sản phẩm động vật; 
- Kiểm dịch vật nuôi, chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia 

cầm, rửa chuồng trại, lấy phân...; 
- Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo; 
- Cắt, xén lông cừu; 
- Các dịch vụ chăn thả, cho thuê đồng cỏ; 
- Nuôi dưỡng và thuần dưỡng thú; 
- Phân loại và lau sạch trứng gia cầm, lột da súc vật và các hoạt 

động có liên quan; 
- Đóng móng ngựa, trông nom ngựa. 
Loại trừ: 
- Hoạt động chăm sóc động vật, vật nuôi, kiểm soát giết mổ động 

vật, khám chữa bệnh động vật, vật nuôi được phân vào nhóm 75000 
(Hoạt động thú y); 

- Cho thuê vật nuôi được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy 
móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu); 

- Các dịch vụ săn bắt và đánh bẫy vì mục đích thương mại được 
phân vào nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên 
quan); 

- Chăm sóc, nuôi các loại chim, vật nuôi làm cảnh được phân vào 
nhóm 91030 (Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo 
tồn tự nhiên); 

- Hoạt động của các trường nuôi ngựa đua được phân vào nhóm 
93190 (Hoạt động thể thao khác). 
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0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 

Nhóm này gồm: 
- Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, như làm sạch, phân 

loại, sơ chế, phơi sấy; 
- Tỉa hạt bông; 
- Phơi, sấy lá thuốc lá, thuốc lào; 
- Phơi, sấy hạt cô ca...; 
Loại trừ: 
- Khâu chuẩn bị sản xuất của nhà sản xuất nông nghiệp, hoạt động 

này được phân vào nhóm 011 (Trồng cây hàng năm) hoặc nhóm 012 
(Trồng cây lâu năm); 

- Cuốn và sấy thuốc lá được phân vào nhóm 1200 (Sản xuất sản 
phẩm thuốc lá); 

- Các hoạt động thị trường của các thương nhân và các hợp tác xã 
được phân vào nhóm 461 (Đại lý, môi giới, đấu giá); 

- Hoạt động bán buôn sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến 
được phân vào nhóm 462 (Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa) và động vật sống). 

0164 - 01640: Xử lý hạt giống để nhân giống 

Nhóm này gồm: Các hoạt động lựa chọn những hạt giống đủ chất 
lượng thông qua việc loại bỏ những hạt không đủ chất lượng bằng 
cách sàng lọc, chọn một cách kỹ lưỡng để loại bỏ những hạt bị sâu, 
những hạt giống còn non, chưa khô để bảo quản trong kho. Những 
hoạt động này bao gồm phơi khô, làm sạch, phân loại và bảo quản cho 
đến khi chúng được bán trên thị trường. 

Loại trừ: 
- Sản xuất hạt giống các loại được phân vào nhóm 011 (Trồng cây 

hàng năm) và nhóm 012 (Trồng cây lâu năm); 
- Hoạt động nghiên cứu về di truyền học làm thay đổi hạt giống 

phát triển hoặc lai ghép giống mới được phân vào nhóm 72100 
(Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật); 

- Chế biến hạt giống để làm dầu thực vật được phân vào nhóm 
1040 (Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật). 
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017 - 0170 - 01700: Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có 
liên quan 

Nhóm này gồm: 
- Săn bắt và bẫy thú để bán; 
- Bắt động vật để làm thực phẩm, lấy lông, lấy da hoặc để phục vụ 

cho mục đích nghiên cứu, nuôi trong sở thú hay trong gia đình; 
- Sản xuất da, lông thú, da bò sát và lông chim từ các hoạt động 

săn bắt; 
- Bắt động vật có vú ở biển như hà mã và hải cẩu; 
- Thuần hoá thú săn được ở các vườn thú; 
- Các hoạt động dịch vụ nhằm kích thích sự săn bắt và đánh bẫy 

để bán; 
Loại trừ: 
- Sản xuất lông, da thú, da bò sát, lông chim từ hoạt động chăn 

nuôi được phân vào nhóm 14200 (Sản xuất sản phẩm từ da lông thú); 
- Đánh bắt cá voi, cá mập được phân vào nhóm 03110 (Khai thác 

thuỷ sản biển); 
- Sản xuất da sống và các loại da của các lò mổ được phân vào 

14200 (Sản xuất sản phẩm từ da lông thú); 
- Các hoạt động dịch vụ có liên quan đến săn bắt, thể thao hoặc 

giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác). 

02: L©M NGHIÖP Vμ Ho¹T ®éNG DÞCH Vô Cã LIªN QUAN 

021 - 0210: Trồng rừng và chăm sóc rừng 

02101: Ươm giống cây lâm nghiệp 
Nhóm này gồm: Ươm các loại cây giống cây lâm nghiệp để trồng 

rừng tập trung và trồng cây lâm nghiệp phân tán nhằm mục đích phục 
vụ sản xuất, phòng hộ, đặc dụng,…  

02102: Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ 
Nhóm này gồm: Trồng rừng và chăm sóc rừng nhằm mục đích lấy 

gỗ phục vụ cho xây dựng (làm nhà, cốt pha,...), đóng đồ mộc gia dụng, 
gỗ trụ mỏ, tà vẹt đường ray, làm nguyên liệu giấy, làm ván ép,... 

02103: Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa 
Nhóm này gồm: Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, luồng, vầu 
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nhằm mục đích phục vụ cho xây dựng, làm nguyên liệu đan lát vật 
dụng và hàng thủ công mỹ nghệ, làm nguyên liệu giấy, làm tấm tre, 
nứa, luồng, vầu ép,...  

02109: Trồng rừng và chăm sóc rừng khác 
Nhóm này gồm: 
Trồng rừng và chăm sóc rừng khác chưa kể ở trên. 
Cụ thể: 
- Trồng cây bóng mát, cây lấy củi, cây đặc sản (hạt dẻ, thông lấy 

nhựa,...); 
- Trồng rừng phòng hộ: Phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, bảo vệ 

nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, chắn gió, chắn cát, chắn 
sóng ven biển,... 

- Trồng rừng đặc dụng: Sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thí 
nghiệm khoa học, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, vườn rừng 
quốc gia, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh,... 

022: Khai thác gỗ và lâm sản khác 

0221 - 02210: Khai thác gỗ  
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho ngành chế biến lâm sản; 
- Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho làm đồ mộc như cột nhà, 

cọc đã được đẽo sơ, tà vẹt đường ray,... 
- Đốt than hoa tại rừng bằng phương thức thủ công. 

0222 - 02220: Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 
Nhóm này gồm: Khai thác củi, luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, 

song, mây,... 

023 - 0230 - 02300: Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ 
và lâm sản khác 

Nhóm này gồm: 
- Thu nhặt cánh kiến, nhựa cây thường, nhựa cây thơm; 
- Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả hạch, 

quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên; 
- Thu nhặt các sản phẩm khác từ rừng như: Nhặt xác động vật. 
Loại trừ: Trồng nấm, thu nhặt nấm hương, nấm trứng được phân 

vào nhóm 01181 (Trồng rau các loại). 
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024 - 0240 - 02400: Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 
Nhóm này gồm: 
Các hoạt động được chuyên môn hoá trên cơ sở thuê mướn hoặc 

hợp đồng các công việc phục vụ lâm nghiệp. 
Cụ thể: 
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp; 
- Hoạt động thầu khoán các công việc lâm nghiệp (đào hố, gieo 

trồng, chăm sóc, thu hoạch,...); 
- Hoạt động bảo vệ rừng, phòng chống sâu bệnh cho cây lâm 

nghiệp; 
- Đánh giá, ước lượng số lượng cây trồng, sản lượng cây trồng; 
- Hoạt động quản lý lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng; 
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác (cho thuê máy lâm nghiệp 

có cả người điều khiển,...); 
- Vận chuyển gỗ và lâm sản khai thác đến cửa rừng. 
Loại trừ: Hoạt động ươm cây giống để trồng rừng đã phân vào 

nhóm 02101 (Ươm giống cây lâm nghiệp). 

03: KHAI Th¸c, NU«I TRåNG THñy S¶n  

031: Khai thác thuỷ sản 

0311 - 03110: Khai thác thuỷ sản biển 
Nhóm này gồm: 
- Đánh bắt cá; 
- Đánh bắt các loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển; 
- Đánh bắt cá voi; 
- Đánh bắt các động vật sống dưới biển như: rùa, nhím biển… 
- Thu nhặt các loại sinh vật biển dùng làm nguyên liệu như: Ngọc 

trai tự nhiên, hải miên, yến sào, san hô và tảo; 
- Bảo quản thuỷ sản ngay trên tàu đánh cá. 
Loại trừ: 
- Đánh bắt thú biển (trừ cá voi) như hà mã, hải cẩu được phân ở 

nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan); 
- Chế biến thuỷ sản trên các tàu hoặc nhà máy chế biến được phân 

vào nhóm 1020 (Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ 
sản); 
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- Cho thuê tàu chở hàng trên biển kèm theo người lái (như tàu chở 
cá, tôm…) được phân vào nhóm 50121(Vận tải hàng hoá ven biển); 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra và bảo vệ đội tàu đánh bắt trên 
biển được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn 
xã hội); 

- Các hoạt động dịch vụ có liên quan đến môn thể thao câu cá 
hoặc câu cá giải trí được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao 
khác); 

- Đan, sửa lưới được phân vào nhóm 13240 (Sản xuất các loại dây 
bện và lưới); Sửa chữa tàu, thuyền đánh cá được phân vào nhóm 
33150 (Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)). 

0312: Khai thác thuỷ sản nội địa 
03121: Khai thác thuỷ sản nước lợ 
Nhóm này gồm: 
- Đánh bắt cá, tôm, thuỷ sản khác ở các khu vực nước lợ như đầm, 

phá, cửa sông và nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và 
nước ngọt do những biến đổi của thuỷ triều và có nồng độ muối trung 
bình lớn hơn 1‰; 

- Thu nhặt các loại sinh vật nước lợ dùng làm nguyên liệu. 
Loại trừ: 
- Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí 

được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác); 
- Các hoạt động bảo vệ và tuần tra việc đánh bắt thuỷ sản được 

phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội). 
03122: Khai thác thuỷ sản nước ngọt 
Nhóm này gồm: 
- Đánh bắt cá, tôm, thuỷ sản khác ở các khu vực nước ngọt như 

ao, hồ, đập, sông, suối, ruộng... sâu trong đất liền; 
- Thu nhặt các loại sinh vật nước ngọt dùng làm nguyên liệu. 
Loại trừ: 
- Các hoạt động có liên quan đến môn thể thao câu cá để giải trí 

được phân vào nhóm 93190 (Hoạt động thể thao khác); 
- Các hoạt động bảo vệ và tuần tra việc đánh bắt thuỷ sản được 

phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội). 
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032: Nuôi trồng thuỷ sản  

0321 - 03210: Nuôi trồng thuỷ sản biển 
Nhóm này gồm: 
Nuôi trồng các loại thuỷ sản ở vùng nước biển tính từ đường mép 

nước biển triều kiệt trung bình trong nhiều năm trở ra. Các loại thuỷ 
sản nuôi trồng ở biển như: 

- Nuôi cá các loại: Cá mú, cá hồi,... 
- Nuôi tôm các loại: Nuôi tôm hùm, tôm càng xanh,... 
- Nuôi các loại thuỷ sản hai mảnh (con hàu, vẹm,...); 
- Nuôi trồng các loại rong biển, tảo biển, rau câu,... 
- Nuôi các loại thuỷ sản dùng làm vật liệu để sản xuất đồ trang 

sức như trai ngọc,... 
- Nuôi các loại động vật, thực vật thân mềm khác; 
- Nuôi trồng thuỷ sản trong bể nước mặn hoặc trong các hồ chứa 

nước mặn; 
- Nuôi giun biển. 
Loại trừ: Nuôi ba ba, ếch, cá sấu phân vào nhóm 03222 (Nuôi 

trồng thuỷ sản nước ngọt). 

0322: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 

03221: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ 
Nhóm này gồm: Nuôi trồng các loại cá, tôm và thuỷ sản khác ở 

khu vực nước lợ là nơi môi trường nước dao động giữa nước mặn và 
nước ngọt do những biến đổi của thuỷ triều và có nồng độ muối trung 
bình lớn hơn 1‰. 

03222: Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 
Nhóm này gồm: 
Nuôi trồng các loại thuỷ sản ở khu vực nước ngọt như ao, hồ, đập, 

sông, suối, ruộng... sâu trong đất liền như: 
- Nuôi trồng cá, tôm, thuỷ sản khác; 
- Nuôi ba ba, ếch, cá sấu, nuôi ốc, cá cảnh. 

0323 - 03230: Sản xuất giống thuỷ sản 
Nhóm này gồm: Ươm giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ, nước 

ngọt. 
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B: KHAI KHO¸NG  

Ngành này gồm: Khai thác khoáng tự nhiên ở dạng cứng (than và 
quặng), chất lỏng (dầu thô) hoặc khí (khí gas tự nhiên). Khai thác có 
thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau như dưới lòng 
đất hoặc trên bề mặt, khai thác dưới đáy biển...; 

Ngành này cũng gồm: 
- Các hoạt động phụ trợ như chuẩn bị các nguyên liệu thô cho 

kinh doanh ví dụ nghiền, cắt, rửa sạch, phân loại, nung quặng, hoá 
lỏng gas và các nhiên liệu rắn. Các hoạt động này thường được thực 
hiện bởi các đơn vị khai thác mỏ và / hoặc các đơn vị khác gần đó; 

- Các hoạt động khai thác mỏ được phân vào các nhóm cấp 2, cấp 
3, cấp 4 trên cơ sở các khoáng chất chủ yếu được sản xuất. Ngành 05, 
06 liên quan đến khai thác các nhiên liệu hoá thạch (than đá, than bùn, 
dầu mỏ, gas); ngành 07, 08 đề cập đến quặng kim loại, sản xuất các 
sản phẩm quặng và khoáng khác; 

Một số hoạt động kỹ thuật của ngành này, cụ thể là liên quan đến 
khai thác hydrocacbon, cũng có thể được thực hiện cho bên thứ 3 bởi 
các đơn vị chuyên môn như là một đơn vị dịch vụ công nghiệp được 
phân vào ngành 09 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng). 

Loại trừ: 
- Chế biến các loại nguyên liệu đã khai thác được phân vào ngành 

C (Công nghiệp chế biến, chế tạo); 
- Sử dụng các quặng được khai thác mà không có sự chuyển đổi 

nào thêm cho mục đích xây dựng được phân vào ngành F (Xây dựng); 
- Đóng chai các loại nước khoáng thiên nhiên tại các suối và giếng 

được phân vào nhóm 1104 (Sản xuất đồ uống không cồn, nước 
khoáng); 

- Nghiền, ép hoặc các xử lý khác đối với đất, đá và chất khác 
không liên quan đến khai thác mỏ, quặng được phân vào nhóm 23990 
(Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân 
vào đâu); 

- Thu thập, làm sạch và phân phối nước được phân vào nhóm 
36000 (Khai thác, xử lý và cung cấp nước); 

- Chuẩn bị mặt bằng cho khai thác mỏ được phân vào nhóm 
43120 (Chuẩn bị mặt bằng); 

- Điều tra địa vật lý, địa chấn được phân vào nhóm 7110 (Hoạt 
động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan). 
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05: KHAI TH¸C THAN CøNG Vμ THAN NON 

Ngành này gồm: Các hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc khai 
thác lộ thiên các khoáng sản tự nhiên ở dạng cứng và các hoạt động 
bao gồm (làm sạch, tuyển chọn, nén và các bước khác cần thiết cho 
quá trình vận chuyển...) tạo ra các sản phẩm có thể đem bán. 

Loại trừ: Việc luyện than cốc được phân vào nhóm 19100 (Sản 
xuất than cốc), các hoạt động dịch vụ kèm theo để phục vụ khai thác 
than đá hoặc khai thác than non được phân vào nhóm 09100 (Hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên) và nhóm 09900 
(Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác). 

051 - 0510 - 05100: Khai thác và thu gom than cứng 
Nhóm này gồm: 
- Khai thác than cứng: Các hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc 

khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác bằng phương pháp 
hoá lỏng; 

- Các hoạt động làm sạch, sắp xếp, tuyển chọn, phân loại, nghiền, 
sàng ... và các hoạt động khác làm tăng thêm phẩm chất của than non 
và cải tiến chất lượng hoặc thiết bị vận tải than; 

- Khôi phục than đá từ bãi ngầm. 
Loại trừ: 
- Khai thác than non được phân vào nhóm 05200 (Khai thác và 

thu gom than non); 
- Khai thác than bùn và thu gom than bùn được phân vào nhóm 

08920 (Khai thác và thu gom than bùn); 
- Khoan thử thăm dò phục vụ khai thác than đá được phân vào 

nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác); 
- Hoạt động dịch vụ phụ phục vụ khai thác than đá được phân vào 

nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác); 
- Sản xuất than bánh hoặc nhiên liệu rắn có chứa than cứng được 

phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc); 
- Sản xuất than bánh hoặc nhiên liệu rắn có chứa than non, than 

bùn được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế); 
- Các hoạt động tiến hành xây dựng hoặc chuẩn bị cơ sở vật chất 

cho việc khai thác than đá được phân vào nhóm 43120 (Chuẩn bị mặt 
bằng). 
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052 - 0520 - 05200: Khai thác và thu gom than non 
Nhóm này gồm: 
- Khai thác than non (than nâu): Các hoạt động khai thác dưới 

hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác nhờ 
phương pháp hoá lỏng; 

- Hoạt động rửa, khử nước, nghiền và các hoạt động thu gom than 
non tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, vận tải than. 

Loại trừ:  
- Khai thác than cứng được phân vào nhóm 05100 (Khai thác và 

thu gom than cứng); 
- Khai thác than bùn và thu gom than bùn được phân vào nhóm 

08920 (Khai thác và thu gom than bùn); 
- Khoan thử thăm dò phục vụ khai thác than đá được phân vào 

nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác); 
- Hoạt động phục vụ khai thác than non được phân vào nhóm 

09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác); 
- Sản xuất than đá có chứa than non, than bùn được phân vào 

nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế); 
- Các hoạt động tiến hành xây dựng hoặc chuẩn bị cơ sở vật chất 

cho việc khai thác than đá được phân vào nhóm 43120 (Chuẩn bị mặt 
bằng). 

06: KHAI TH¸C DÇU TH« Vμ KHÝ ®èt tù nhiªn 

Ngành này gồm: 
- Các hoạt động sản xuất dầu thô, khai thác mỏ và khai thác dầu từ 

đá phiến dầu và cát dầu, các hoạt động sản xuất khí đốt tự nhiên và 
khai thác chất lỏng hyđrô các-bon; 

- Các hoạt động kinh doanh và phát triển các bãi khai thác dầu và 
khí đốt. 

Ngành này cũng gồm: 
- Các dịch vụ đào lớp ngoài, hoàn thiện, bơm giếng, điều khiển 

máy khoan, bịt giếng, huỷ giếng, tháo dỡ trang thiết bị, chuẩn bị 
đường dây dẫn phục vụ khai thác dầu thô và tất cả các hoạt động khác 
chuẩn bị cho chất khí gas và dầu từ nơi sản xuất; 

- Các hoạt động sản xuất dầu thô, khai thác dầu từ đá phiến dầu và 
cát dầu, các hoạt động sản xuất khí tự nhiên và chất lỏng hyđrô các-bon 
thông qua khí hoá, hoá lỏng và nhiệt phân than tại nơi khai thác. 
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Loại trừ: 
- Dịch vụ tại khu khai thác dầu khí và gas theo khế ước hoặc hợp 

đồng được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác 
dầu thô và khí tự nhiên); 

- Thăm dò giếng khoan, giếng dầu được phân vào nhóm 09100 
(Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên); 

- Khai thác và khoan thử được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên); 

- Tinh chế các sản phẩm dầu mỏ, dầu hoả thô được phân vào 
nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế); 

- Khảo sát địa vật lý, địa chất... ở khu vực khai thác dầu được phân 
vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan). 

061 - 0610 - 06100: Khai thác dầu thô  
Nhóm này gồm: Hoạt động khai thác dầu mỏ thô. 
Nhóm này cũng gồm: 
- Khai thác mỏ bitum, dầu đá phiến hoặc cát hắc ín; 
- Sản xuất dầu thô từ mỏ bitum dầu đá phiến hoặc cát hắc ín; 
- Các hoạt động xử lý để có được dầu thô như: gạn, chắt, khử 

muối, khử nước, làm ổn định, khử tạp chất... 
Loại trừ: 
- Các hoạt động phục vụ cho thăm dò dầu, khí được phân vào 

nhóm 09100 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự 
nhiên); 

- Thăm dò dầu khí được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên); 

- Chế biến sản phẩm dầu thô được phân vào nhóm 19200 (Sản 
xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế); 

- Khôi phục khí hoá lỏng đã có trong khai thác dầu khí được phân 
vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế); 

- Hoạt động vận chuyển dầu, khí tự nhiên bằng đường ống được 
phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống). 

062 - 0620 - 06200: Khai thác khí đốt tự nhiên 
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động sản xuất khí đốt tự nhiên; 
- Khai thác khí đốt tự nhiên cô đặc; 
- Tách riêng chất lỏng hyđrô các-bon khỏi khí; 
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- Khử lưu huỳnh ở khí gas; 
Nhóm này cũng gồm: Khai thác khí lỏng thông qua hoá lỏng và 

nhiệt phân.  
Loại trừ:  
- Các hoạt động phục vụ cho khai thác dầu, khai thác dầu khí 

được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu 
thô và khí tự nhiên); 

- Khai thác dầu khí được phân vào nhóm 09100 (Hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên); 

- Khôi phục dầu thô, khí hoá lỏng đã có trong khai thác dầu khí 
được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế); 

- Sản xuất các loại khí gas công nghiệp được phân vào nhóm 
20110 (Sản xuất các hoá chất cơ bản); 

- Hoạt động vận chuyển dầu, khí tự nhiên bằng đường ống được 
phân vào nhóm 49300 (Vận tải bằng đường ống). 

07: KHAI TH¸C QUÆNG KIM LO¹I 

Ngành này gồm: Hoạt động khai thác khoáng kim loại (như quặng 
sắt), được thực hiện dưới hầm lò, lộ thiên hay dưới đáy biển... các hoạt 
động làm giàu và tán nhỏ quặng như: Việc nghiền, đập, rửa, sàng lọc, 
tách quặng bằng từ trường hoặc bằng phương pháp ly tâm. 

Loại trừ:  
- Hoạt động nung pyrit sắt được phân vào nhóm 20110 (Sản xuất 

hoá chất cơ bản); 
- Sản xuất ô xít aluni được phân vào nhóm 24200 (Sản xuất kim 

loại màu và kim loại quý); 
- Luyện kim loại màu được phân vào nhóm 24100 (Sản xuất sắt, 

thép, gang), 24200 (Sản xuất kim loại màu và kim loại quý). 

071 - 0710 - 07100: Khai thác quặng sắt 
Nhóm này gồm: 
- Các hoạt động khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm 

lượng sắt. 
- Các hoạt động làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt. 
Loại trừ: Khai thác mỏ và chế pyrit và pyrrhotite (trừ nung) được 

phân vào nhóm 08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân 
bón). 
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072: Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý 
hiếm) 

Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác các quặng kim loại màu. 

0721 - 07210: Khai thác quặng uranium và quặng thorium 
Nhóm này gồm: 
- Khai thác quặng có giá trị lớn hàm lượng uranium và thorium: 

khoáng chất uranit; 
- Cô các loại quặng loại đó. 
 Loại trừ: 
- Làm giàu quặng uranium và thorium được phân vào nhóm 

20110 (Sản xuất hoá chất cơ bản); 
- Sản xuất kim loại uranium từ khoáng chất hoặc các loại quặng 

khác được phân vào nhóm 24200 (Sản xuất kim loại màu và kim loại 
quý); 

- Nấu chảy và tinh chế kim loại từ uranium được phân vào nhóm 
24200 (Sản xuất kim loại màu và kim loại quý). 

0722: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 

07221: Khai thác quặng bôxít 
Nhóm này gồm: Khai thác và chuẩn bị khai thác quặng bôxít. 

07229: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được 
phân vào đâu 

Nhóm này gồm: Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, 
mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, vanadi. 

Loại trừ: 
- Công việc chuẩn bị cho khai thác quặng uranium và quặng 

thorium được phân vào nhóm 07210 (Khai thác quặng uranium và 
thorium); 

- Sản xuất oxit nhôm, mạ niken và đồng được phân vào nhóm 
24200 (Sản xuất kim loại màu và kim loại quý). 

073 - 0730 - 07300: Khai thác quặng kim loại quý hiếm 
Nhóm này gồm: Các hoạt động khai thác và chuẩn bị khai thác 

quặng kim loại quý như: Vàng, bạc, bạch kim. 
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08: KHAI KHO¸NG KH¸C  

Ngành này gồm: Các hoạt động khai thác từ quặng, nạo vét lớp 
bùn dưới lòng sông, khe đá và cả bãi cát ngầm. Các sản phẩm này 
được sử dụng hầu hết trong ngành xây dựng (như cát, đá) trong ngành 
chế biến vật liệu (như thạch cao, đất sét, can xi...) và chế biến hoá 
chất... 

Loại trừ: Hoạt động chế biến quặng kim loại (trừ hoạt động 
nghiền, sàng, lọc, phân loại, làm sạch và trộn).   

081 - 0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét  

08101: Khai thác đá 
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra các loại đá phục vụ việc 

xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo gọt sơ bộ hoặc cưa 
cắt tại nơi khai thác đá như: Đá phiến cẩm thạch, đá granit, sa thạch... 

- Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm nguyên liệu thô cho sản xuất 
vật liệu xây dựng, làm đường; 

- Hoạt động khai thác đá phấn làm vật liệu chịu lửa; 
- Hoạt động đập vỡ, nghiền đá. 

08102: Khai thác cát, sỏi  
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động khai thác cát, khai thác sỏi để phục vụ cho xây dựng 

và sản xuất vật liệu; 
- Hoạt động khai thác cát phục vụ cho xây dựng. 

08103: Khai thác đất sét 
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động khai thác đất sét, cao lanh; 
- Hoạt động khai thác đất sét làm vật liệu chịu lửa, làm đồ gốm. 
Loại trừ: 
- Các hoạt động khai thác cát bitum được phân vào nhóm 06100 

(Khai thác dầu thô); 
- Khai thác khoáng phân bón và hoá chất được phân vào nhóm 

08910 (Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón); 
- Sản xuất các khoáng chất nung chảy được phân vào nhóm 2394 

(Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao); 
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- Các hoạt động cắt, xén đá và hoàn thiện đá được phân vào nhóm 
23960 (Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá). 

089: Khai khoáng chưa được phân vào đâu  

0891 - 08910: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 
 Nhóm này gồm: 
- Hoạt động khai thác muối nitơ, kali hoặc phốt pho tự nhiên; 
- Hoạt động khai thác lưu huỳnh tự nhiên; 
- Hoạt động khai thác pirít và chất chủ yếu chứa lưu huỳnh không 

kể hoạt động nung chảy; 
- Hoạt động khai thác quặng bari cacbonat, bari sunphat (barít), 

borat tự nhiên, sunfatmanhe tự nhiên; 
- Hoạt động khai thác khoáng chất khác chủ yếu chứa hoá chất ví 

dụ như đất màu và fluorit. 
Nhóm này cũng gồm: Hoạt động khai thác phân động vật. 
Loại trừ: 
- Khai thác muối được phân vào nhóm 08930 (Khai thác muối); 
- Hoạt động nung chảy pirit sắt được phân vào nhóm 20110 (Sản 

xuất hoá chất cơ bản); 
- Sản xuất phân bón tổng hợp và hợp chất nitơ được phân vào 

nhóm 20120 (Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ). 

0892 - 08920: Khai thác và thu gom than bùn 
Nhóm này gồm: 
- Khai thác than bùn; 
- Thu gom than bùn. 
Loại trừ: 
- Hoạt động dịch vụ phục vụ khai thác than bùn được phân vào 

nhóm 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác); 
- Hoạt động dịch vụ phụ khai thác than bùn được phân vào nhóm 

23990 (Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa 
được phân vào đâu). 

0893 - 08930: Khai thác muối 
Nhóm này gồm:  
- Các hoạt động khai thác muối mỏ, đập vụn muối và sàng muối; 
- Sản xuất muối từ nước biển, nước mặn ở hồ hoặc nước mặn tự 

nhiên khác; 
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- Nghiền, tẩy rửa, và tinh chế muối phục vụ cho sản xuất. 

Loại trừ: 
- Chế biến các sản phẩm muối, ví dụ muối iốt được phân vào 

nhóm 10790 (Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu); 
- Sản xuất nước dùng trong sinh hoạt từ nước biển hoặc từ nước 

suối mặn được phân vào nhóm 36000 (Khai thác, xử lý và cung cấp 
nước). 

0899 - 08990: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 
Nhóm này gồm: 
 Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa 

được phân vào đâu như: 
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite tự 

nhiên và các chất phụ gia khác... 
+ Đá quý, bột thạch anh, mica... 

09: HO¹T ®éNG DÞCH Vô Hç TRî KHAI TH¸C Má Vμ QUÆNG 

Ngành này gồm: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ chuyên về khai thác 
mỏ được cung cấp theo lệ phí hoặc hợp đồng. Nó bao gồm hoạt động 
dịch vụ khai thác mỏ thực hiện trong nhà như các hoạt động sau đây: 
lấy mẫu lõi, đưa ra những đánh giá địa lý về địa điểm khai thác, hoạt 
động khoan dập, khoan, khoan lại, khoan thẳng để phục vụ cho khai 
thác dầu khí. Các loại hình dịch vụ khác như xây dựng cơ sở hạ tầng 
tại nơi đào giếng, gắn xi măng các giếng dầu, làm sạch và xử lý hoá 
học axít giếng, dịch vụ chuyển rời rác tại các mỏ. 

091 - 0910 - 09100: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu 
thô và khí tự nhiên 

Nhóm này gồm: 
 Hoạt động dịch vụ thăm dò dầu khí được cung cấp theo khế ước 

và hợp đồng như: 
+ Các hoạt động phục vụ cho việc thăm dò dầu khí như: các 

phương pháp lấy mẫu quặng truyền thống, chẳng hạn như: làm các 
cuộc thăm dò địa chất ở những vị trí xác định, 

+ Khoan định hướng, đào lớp ngoài, xây dựng giàn khoan, sửa 
chữa và tháo dỡ trang thiết bị, trát bờ giếng, bơm giếng, bịt giếng, huỷ 
giếng v.v...  
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+ Sự hoá lỏng khí tự nhiên và tập hợp khí phục vụ cho mục đích 
của vận tải, đã thực hiện tại nơi khai thác mỏ, 

+ Dịch vụ bơm và tháo nước theo khế ước hoặc hợp đồng, 
+ Khoan thử kết hợp với thăm dò dầu khí. 
Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ chữa cháy do khí ga và dầu. 
Loại trừ: 
- Những công việc phục vụ cho khai thác dầu, khí do chính đơn vị 

tự đảm nhận được phân vào nhóm 06100 (Khai thác dầu thô) và nhóm 
06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên); 

- Hoạt động dịch vụ sửa chữa chuyên dụng thiết bị, máy móc phục 
vụ khai thác mỏ được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, 
thiết bị); 

- Sự hoá lỏng khí tự nhiên và tập hợp khí phục vụ cho mục đích 
của vận tải, đã thực hiện tại nơi khai thác mỏ được phân vào nhóm 
52219 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ); 

- Các hoạt động điều tra thăm dò dầu, khí như nghiên cứu, khảo 
sát địa vật lý, địa chất ở khu vực khai thác dầu và khí, được phân vào 
nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan). 

099 - 0990 - 09900: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và 
quặng khác 

Nhóm này gồm: 
- Hoạt động dịch vụ theo khế ước hoặc hợp đồng, theo yêu cầu để 

phục vụ cho hoạt động khai thác được phân vào ngành 05, 07 và 08; 
- Hoạt động dịch vụ khai thác như các thăm dò quặng theo 

phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại nơi thăm 
dò; 

- Dịch vụ bơm và tháo nước theo khế ước hoặc hợp đồng; 
- Hoạt động khoan thử và đào thử. 
Loại trừ: 
- Hoạt động vận hành tại mỏ và quặng theo khế ước hoặc hợp 

đồng được phân vào ngành 05 (Khai thác than cứng và than non), 
ngành 07 (Khai thác quặng kim loại), ngành 08 (Khai khoáng khác); 

- Hoạt động dịch vụ sửa chữa thiết bị, máy móc phục vụ khai thác 
mỏ được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, thiết bị); 

- Hoạt động dịch vụ điều tra thăm dò địa vật lý theo khế ước hoặc 
hợp đồng được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn 
kỹ thuật có liên quan). 


