












PHỤ LỤC 02 

Danh mục ngành, nghề đăng ký kinh doanh sửa đổi của Tổng Công ty CP VINACONEX  

(Đính kèm Tờ trình số 0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về Thay 
đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX) 

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:  

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi 
tiết 

Mã ngành Ngành, nghề kinh 
doanh chính (Trường 
hợp ngành, nghề kinh 
doanh được sửa đổi là 

ngành, nghề kinh 
doanh chính thì đánh 
dấu X để chọn một 

trong các ngành, nghề 
đã kê khai) 

1 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, 
siêu thị và các loại hình lưu trú phục vụ khách 
du lịch 

5510  

2 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động 
sản (ngoại trừ mục 7, Phần A, Phụ lục I Nghị 
định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 
của Chính Phủ) 

6810 (Chính) 

 

X 

3 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 
chưa được phân vào đâu 

Chi tiết:  

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết 
bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hoá, 
phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản 
xuất, tư liệu tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, 
hàng nông lâm thuỷ sản (ngoại trừ hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài không được quyền phân phối 
theo quy định pháp luật);  

- Đầu tư thành lập các doanh nghiệp liên doanh và 
các doanh nghiệp có 100% vốn của Tổng công ty 
cổ phần hoạt động tại nước ngoài;  

- Nhận thầu xây lắp các loại hình công trình tại 
nước ngoài;  

- Đầu tư kinh doanh cổ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu 
và các loại chứng chỉ có giá; 

- Đầu tư góp vốn thành lập mới các công ty cổ 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; đầu tư góp 
vốn vào các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn đang hoạt động; 

8299  

4 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: Kinh doanh hàng công nghệ phẩm, mỹ 
phẩm và quà lưu niệm (ngoại trừ hàng hóa nhà 
đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài không được quyền phân phối 
theo quy định pháp luật). 

4649  



STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi 
tiết 

Mã ngành Ngành, nghề kinh 
doanh chính (Trường 
hợp ngành, nghề kinh 
doanh được sửa đổi là 

ngành, nghề kinh 
doanh chính thì đánh 
dấu X để chọn một 

trong các ngành, nghề 
đã kê khai) 

5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình thủy 
điện (ngoại trừ thủy điện đa mục tiêu và điện 
hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh 
tế - xã hội theo Mục 11 – Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước 
trong hoạt động thương mại ban hành kèm 
theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 
10 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ), nhiệt 
điện, phong điện, điện nguyên tử, đường dây và 
trạm biến thế điện đến 500Kv các công trình hạ 
tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, 
khu công nghệ cao, công trình ngầm, các công 
trình văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, công trình 
du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng 
khác 

4299  

6 (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi 
có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 
Doanh nghiệp không kinh doanh trong ngành nghề 
nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị 
trường theo quy định của pháp luật) 

  

2. Danh sách ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi như sau:  

STT Tên ngành Mã ngành 

1  

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

Chi tiết:  

- Dịch vụ mua, bán và chế biến hàng nông, lâm sản: gỗ tròn, gỗ sơ chế, gỗ tinh 
chế, cà phê nhân và nông sản các loại (Ngoại trừ các loại gỗ Nhà nước cấm và 
hàng hóa doanh nghiệp không được quyền phân phối theo Phụ lục 3 của Thông 
tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương); 

4620 

2  

Hoạt động tư vấn quản lý 

Chi tiết: Quản lý và vận hành các trung tâm thương mại, siêu thị, các khu đô thị, 
khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất 

7020 

3  

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, siêu thị và các loại hình lưu trú 
phục vụ khách du lịch 

5510 

4  
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 

Chi tiết: Khai thác chế biến khoáng sản 

0722 

5  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290 



STT Tên ngành Mã ngành 

Chi tiết: Khai thác sản xuất chế biến kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu xây 
dựng bao gồm đá, cát, sỏi, gạch ngói, xi măng, kính tấm lợp, nhựa đường, các 
loại cấu kiện bê tông, đá nhân tạo và các loại vật liệu xây dựng khác 

6  
Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Chi tiết: Kinh doanh sản xuất kinh doanh nước sạch 

3600 

7  

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ 
môi trường 

4669 

8  

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê 

Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản (ngoại trừ mục 7, Phần 
A, Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 
Phủ) 

6810 
(Chính) 

 

9  

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết:  

- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân 
dụng và công nghiệp, thiết kế quy hoạch đô thị;  

- Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;  

- Thiết kế cấp thoát nước, môi trường nước đối với công trình xây dựng dân dụng, 
công nghiệp, công trình xử lý chất thải rắn;  

- Khảo sát trắc địa công trình;  

- Thiết kế hạ tầng giao thông, san nền, thoát nước công trình xây dựng;  

- Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp;  

- Tư vấn đầu tư và xây dựng;  

- Lập và thẩm tra dự án đầu tư (chỉ hoạt động khi đủ năng lực theo quy định của 
pháp luật);  

- Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án;  

- Tư vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hoá (không bao gồm xác định 
giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng); 

7110 

10  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 

Chi tiết:  

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công 
nghệ tự động hoá, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu 
tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thuỷ sản (ngoại trừ hàng hóa 
nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được 
quyền phân phối theo quy định pháp luật);  

- Đầu tư thành lập các doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp có 100% 
vốn của Tổng công ty cổ phần hoạt động tại nước ngoài;  

- Nhận thầu xây lắp các loại hình công trình tại nước ngoài;  

- Đầu tư kinh doanh cổ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các loại chứng chỉ có giá; 

- Đầu tư góp vốn thành lập mới các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn; đầu tư góp vốn vào các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đang 
hoạt động; 

8299 



STT Tên ngành Mã ngành 

11  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Chi tiết:  

- Kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá, các loại cấu kiện siêu 
trường, siêu trọng;  

- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường sông và đường biển;  

- Kinh doanh khai thác cầu cảng, bốc xếp hàng hoá thuỷ, bộ và cho thuê kho bãi;  

- Đại lý bán vé máy bay cho các hãng trong và ngoài nước; 

5229 

12  
Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: Dịch vụ mua, bán rượu bia 

4633 

13  
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát, bánh kẹo 

5610 

14  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: Kinh doanh hàng công nghệ phẩm, mỹ phẩm và quà lưu niệm (ngoại trừ 
hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không 
được quyền phân phối theo quy định pháp luật) 

4649 

15  

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo từ bậc mầm non đến bậc trung học 
phổ thông, giáo dục đào tạo hướng nghiệp, đào tạo ngoại ngữ và tư vấn du học 

8559 

16  

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các 
công trình thủy điện (ngoại trừ thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội theo Mục 11 – Danh mục hàng hóa, dịch 
vụ địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại ban hành 
kèm theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ), nhiệt điện, phong điện, điện nguyên tử, đường dây và trạm biến thế điện 
đến 500Kv các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, 
khu công nghệ cao, công trình ngầm, các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi, 
giải trí, công trình du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng khác 

4299 

17  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 

18  
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. 

Chi tiết: Thăm dò khoáng sản 

0990 

19  
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết: Khai thác và sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết 

1104 

20  
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu.  

Chi tiết: Khai thác đất san lấp và đất thi công đắp nền đường  

0899 

21  
Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 

Chi tiết: Trồng, chăm sóc, tu bổ, bảo quản rừng, trồng cây công nghiệp 

0210 

22  
Chăn nuôi gia cầm 

Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm 

0146 



STT Tên ngành Mã ngành 

23  
Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Dệt may công nghiệp 

1399 

24  

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 

Chi tiết: Dịch vụ cung cấp lắp đặt, sửa chữa bảo hành điều hòa không khí, điện 
lạnh, thiết bị phòng chống cháy nổ, thang máy 

4322 

25  Sản xuất điện 3511 

26  

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 

Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng hóa (Ngoại trừ hàng hóa doanh 
nghiệp không được quyền phân phối theo Phụ lục 3 của Thông tư số 34/2013/TT-
BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương) 

4610 

27 

(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp không 
kinh doanh trong ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị 
trường theo quy định của pháp luật) 

 

 

 


