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Phụ lục II 
HỆ THỐNG CÁC DANH MỤC CHUẨN DÙNG ĐỂ TRAO ĐỔI, 

LIÊN THÔNG, TÍCH HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU, PHẦN MỀM CÁN BỘ, CÔNG 
CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 

 

1. Danh mục đối tượng 

Mã đối tượng  Tên đối tượng 
00  Chưa xác định 
01  Cán bộ 
02  Công chức 
03  Cán bộ cấp xã 
04  Công chức cấp xã 
05  Viên chức 
06  Hợp đồng lao động 
07  Hợp đồng theo Nghị định 68 
08  Công an biệt phái 
09  Lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù 

2. Danh mục Giới tính, Tình trạng hôn nhân, Nhóm máu, Quan hệ gia đình 
a) Văn bản tham chiếu: 
 - Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 
trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  
b) Bảng danh mục giới tính 

Mã giới tính Tên giới tính 
0  Chưa có thông tin 
1  Giới tính nam 
2  Giới tính nữ 

c) Bảng danh mục tình trạng hôn nhân 

Mã tình trạng hôn nhân Tên tình trạng hôn nhân 
0  Chưa có thông tin 
1  Chưa kết hôn 
2  Đang có vợ/chồng 
3  Đã ly hôn hoặc góa vợ/chồng 

d) Bảng danh mục nhóm máu 

Mã nhóm máu Tên nhóm máu 
00  Chưa có thông tin 
01  Nhóm máu A 
02  Nhóm máu B 
03  Nhóm máu AB 
04  Nhóm máu O 
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e) Bảng danh mục quan hệ gia đình 

Mã quan hệ gia đình Tên quan hệ gia đình 
00  Chưa có thông tin 
01  Ông 
02  Bà 
03  Cha 
04  Mẹ 
05  Vợ 
06  Chồng 
07  Con 
08  Anh 
09  Chị 
10  Em 
11  Cháu ruột 
99  Khác 

 
3. Danh mục Dân tộc, Tôn giáo 
a) Danh mục dân tộc:  
- Văn bản tham chiếu: 
 + Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ  ngày 02/03/1979 của Tổng cục trưởng Tổng 

cục Thống kê.  
- Bảng mã các dân tộc Việt Nam 

Mã dân tộc Tên dân tộc Mã dân tộc Tên dân tộc 
00 Chưa xác định 28 Mạ 
01 Kinh 29 Khơ-mú 
02 Tày 30 Co 
03 Thái 31 Ta-ôi 
04 Hoa 32 Chơ-ro 
05 Khmer 33 Kháng 
06 Mường 34 Xinh-mun 
07 Nùng 35 Hà Nhì 
08 Hmông 36 Chu-ru 
09 Dao 37 Lào 
10 Gia-rai 38 La Chi 
11 Ngái 39 La Ha 
12 Ê-đê 40 Phù Lá 
13 Ba-na 41 La Hủ 
14 Xơ-đăng 42 Lự 
15 Sán Chay 43 Lô Lô 
16 Cơ-ho 44 Chứt 
17 Chăm 45 Mảng 
18 Sán Dìu 46 Pà Thẻn 
19 Hrê 47 Cơ Lao 
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20 Mnông 48 Cống 
21 Ra-glai 49 Bố Y 
22 Xtiêng 50 Si La 
23 Bru-Vân Kiều 51 Pu Péo 
24 Thổ 52 Brâu 
25 Giáy 53 Ơ Đu 
26 Cơ-tu 54 Rơ-măm 
27 Gié-Triêng 55 Người nước ngoài 

b) Danh mục Tôn giáo : 
- Văn bản tham chiếu:  

+ Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ  ngày 02/03/1979 của Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thống kê. 

+ Quyết định số 132/QĐ-TGCP ngày 30/5/2014 của  Trưởng Ban Tôn Giáo Chính 
phủ về việc công nhận Ban Đại diện Lâm thời Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa 
Giê su Ky tô Việt Nam. 

- Bảng mã Tôn giáo tại Việt Nam 
Mã  

Tôn giáo Tên tôn giáo Mã Tôn 
giáo Tên tôn giáo 

00 Chưa xác định 09 Đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa 
01 Phật giáo 10 Bửu Sơn Kỳ Hương 

02 Công giáo 11 
Giáo hội Phật đường Nam tông    

Minh sư đạo 

03 Đạo Tin lành 12 
Hội thánh Minh Lý đạo - Tam 

Tông Miếu 
04 Đạo Cao Đài 13 Chăm Bà-la-môn 

05 Phật giáo Hoà Hảo 
14 

 

Giáo hội Các Thánh hữu Ngày 
sau của Chúa Giê Su Ky tô (Mặc 
Môn) 
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Hồi giáo 
 15 Tôn giáo khác 

07 Tôn giáo Baha’i 99 Không theo tôn giáo nào 

08 
Tịnh độ Cư sĩ Phật hội   

Việt Nam   

 
4. Danh mục vị trí tuyển dụng 
a) Văn bản tham chiếu 
- Luật số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về cán bộ, công 

chức. 
- Luật viên chức số 58/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010. 
- Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực 

hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp. 

- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy 
định những người là công chức. 
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- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 
tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. 
 - Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số 
lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy 
định chi tiết một số điều về tuyến dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 
24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về 
công chức xã, phường, thị trấn. 

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị 
trấn. 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về quy định về chức danh nghề 
nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết 
hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 

- Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Bộ Nội vụ Sửa 
đổi, bổ sung điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị 
định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

b) Bảng danh mục vị trí tuyển dụng  

Mã 
vị trí tuyển dụng Tên vị trí tuyển dụng 

00  Chưa xác định 
01  Công chức  
02  Công chức tập sự 
03  Công chức đơn vị sự nghiệp 
04  Hợp đồng theo Nghị định 68 
05  Viên chức Hợp đồng không xác định thời hạn 
06  Viên chức Hợp đồng xác định thời hạn 
07  Cán bộ cấp xã  
08  Công chức cấp xã 
09  Vị trí tuyển dụng khác 

 
5. Danh mục mã ngạch/chức danh nghề nghiệp 
a) Văn bản tham chiếu: 

           - Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc ban hành danh mục các ngạch công chức và viên chức. 
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- Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành 
thống kê. 

 - Quyết định số 02/2007/QĐ-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao 
cấp thi hành án dân sự. 
 - Thông tư số 10/2009/TT-BNV ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ quy 
định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành 
kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
 - Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức 
ngành Kiểm lâm. 
 - Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành 
án dân sự. 
 - Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 09 năm 2010 của Bộ Nội vụ ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự 
trữ. 
 - Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban 
hành Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên 
chức 
- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang. 
           -  Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014  của Bộ Nội vụ Quy 
định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức 
chuyên ngành hành chính. 

-  Thông tư số 02/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 04 năm 2014  của Bộ Nội vụ Quy 
định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền 
viên tàu kiểm ngư. 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL - BNV ngày 17 tháng 10 năm 
2014 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao. 

- Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014  của Bộ Nội vụ Quy 
định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. 

- Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy 
định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức 
chuyên ngành văn thư. 

- Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ Quy 
định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức 
quản lý thị trường. 
 - Thông tư  liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 
giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 
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 - Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 09 năm 2015 
giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên mầm non. 
 - Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 09 năm 2015 
giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên tiểu học công lập. 
 - Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 
giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập. 
 - Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 
2015giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập. 

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 
giữa Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. 
 - Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 08 năm 
2015 giữa Bộ Lao động - Thương binh và xã h ội và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

- Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16 tháng 09 năm 
2015 giữa Bộ Lao động - Thương binh và xã h ội và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động. 
 - Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 
2015 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật. 
 - Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 
2015 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y. 
 - Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 
2015 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản. 
 - Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 
giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính. 
 - Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 
giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường. 
 - Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 
giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn. 
 - Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 
giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn. 
 - Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 
giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường. 
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 - Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 
giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ. 
 - Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11 tháng 12 năm 
2015 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa. 
 - Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11 tháng 12 năm 
2015 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 
 - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 giữa 
Bộ Y Tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y. 
 - Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 giữa 
Bộ Y Tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 
 - Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 giữa 
Bộ Y Tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng. 
 - Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 05 năm 2015 giữa 
Bộ Y Tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 
học dự phòng, y sĩ. 
 - Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 05 năm 2015 giữa 
Bộ Y Tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng. 
 - Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15 tháng 04 năm 2016 giữa 
Bộ Y Tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số. 
 - Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ Quy định chức 
danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành 
nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

- Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/05/2015 giữa Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thư viện. 

- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016  
giữa Bộ Thông tin và truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của 
các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền 
hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 
 - Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2016 giữa 
Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
Trợ giúp viên pháp lý. 

- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL - BNV ngày 30 tháng 6 năm 
2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. 

- Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BVHTTDL - BNV ngày 30 tháng 6 năm 
2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật. 

- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD - BNV ngày 29 tháng 6 năm 2016 giữa 
Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên 
chức chuyên ngành xây dựng. 
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- Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư pháp Quy 
định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành 
Thi hành án dân sự. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ Quy 
định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. 

 
b) Bảng danh mục mã ngạch/chức danh nghề nghiệp: 

Mã ngạch Tên mã ngạch 
0 Chưa xác định 
 Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên 

ngành tương đương 
01.001 Chuyên viên cao cấp 
04.023 Thanh tra viên cao cấp 
06.029 Kế toán viên cao cấp 
06.036 Kiểm soát viên cao cấp thuế 
06.041 Kiểm toán viên cao cấp 
07.044 Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng 
08.049 Kiểm tra viên cao cấp hải quan 
09.066 Kiểm dịch viên cao cấp động thực vật 
12.084 Thẩm kế viên cao cấp 
21.187 Kiểm soát viên cao cấp thị trường 
23.261 Thống kê viên cao cấp 
13.280 Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
03.299 Chấp hành viên cao cấp 
03.230 Thẩm tra viên cao cấp 
06.036 Kiểm tra viên cao cấp thuế 

 Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên 
ngành tương đương 

01.002 Chuyên viên chính 
03.017 Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
04.024 Thanh tra viên chính 
06.030 Kế toán viên chính 
06.037 Kiểm soát viên chính thuế 
06.042 Kiểm toán viên chính 
07.045 Kiểm soát viên chính ngân hàng 
08.050 Kiểm tra viên chính hải quan 
09.067 Kiểm dịch viên chính động - thực vật 
11.081 Kiểm soát viên chính đê điều 
12.085 Thẩm kế viên chính 
21.188 Kiểm soát viên chính thị trường 
02.006 Văn thư chính 
23.262 Thống kê viên chính 
13.281 Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
03.231 Thẩm tra viên chính 
10.225 Kiểm lâm viên chính 
06.037 Kiểm tra viên chính thuế 
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09.315 Kiểm dịch viên chính động vật 
09.318 Kiểm dịch viên chính thực vật 
11.081 Kiểm soát viên chính đê điều 
25.309 Kiểm ngư viên chính 
25.312 Thuyền viên kiểm ngư chính 

 Ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành 
tương đương 

01.003 Chuyên viên 
03.018 Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
03.019 Công chứng viên 
04.025 Thanh tra viên 
06.031 Kế toán viên 
06.038 Kiểm soát viên thuế 
06.043 Kiểm toán viên 
07.046 Kiểm soát viên ngân hàng 
08.051 Kiểm tra viên hải quan 
09.068 Kiểm dịch viên động - thực vật 
09.316 Kiểm dịch viên động vật 
09.319 Kiểm dịch viên thực vật 
25.310 Kiểm ngư viên 
25.313 Thuyền viên kiểm ngư 
23.263 Thống kê viên 
11.082 Kiểm soát viên đê điều 
12.086 Thẩm kế viên 
21.189 Kiểm soát viên thị trường 
02.007 Văn thư 
19.183 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản 
10.226 Kiểm lâm viên 
03.302 Thư ký thi hành án 
03.232 Thẩm tra viên 
06.038 Kiểm tra viên thuế 
19.221 Kỹ thuật viên bảo quản 
06.039 Kiểm thu viên thuế 
09.069 Kỹ thuật viên kiểm dịch động thực vật 
13.282 Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 Ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương 
đương 

01.004 Cán sự 
06.032 Kế toán viên trung cấp 
08.052 Kiểm tra viên trung cấp hải quan 
23.265 Thống kê viên trung cấp 
11.083 Kiểm soát viên trung cấp đê điều 
21.190 Kiểm soát viên trung cấp thị trường 
02.008 Văn thư trung cấp 
13.283 Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
03.300 Chấp hành viên trung cấp 
03.303 Thư ký trung cấp thi hành án 
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10.228 Kiểm lâm viên trung cấp 
06.039 Kiểm tra viên trung cấp thuế 
19.222 Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp 
23.264 Thống kê viên trình độ cao đẳng 
06a.038 Kiểm tra viên cao đẳng thuế 
08a.051 Kiểm tra viên cao đẳng hải quan 
06a.031 Kế toán viên cao đẳng 
06.033 Kế toán viên sơ cấp 
10.227 Kiểm lâm viên trình độ cao đẳng 
09.317 Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật 
09.320 Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật 
25.311 Kiểm ngư viên trung cấp 
25.314 Thuyền viên kiểm ngư trung cấp 

 Các ngạch nhân viên 
01.005 Nhân viên 
03.301 Chấp hành viên sơ cấp 
06.040 Nhân viên thuế 
08.053 Nhân viên hải quan 
10.229 Kiểm lâm viên sơ cấp 
19.223 Thủ kho bảo quản 
19.224 Nhân viên bảo vệ kho dự trữ 
07.048 Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) 

 Giáo dục và Đào tạo 
V.07.04.10 Giáo viên trung học cơ sở hạng I 
V.07.04.11 Giáo viên trung học cơ sở hạng II 
V.07.04.12 Giáo viên trung học cơ sở hạng III 
V.07.05.13 Giáo viên trung học phổ thông hạng I 
V.07.05.14 Giáo viên trung học phổ thông hạng II 
V.07.05.15 Giáo viên trung học phổ thông hạng III 
V.07.01.01 Giảng viên cao cấp (hạng I) 
V.07.01.02 Giảng viên chính (hạng II) 
V.07.01.03 Giảng viên (hạng III) 
V.07.02.04 Giáo viên mầm non hạng II 
V. 07.02.05 Giáo viên mầm non hạng III 
V. 07.02.06 Giáo viên mầm non hạng IV 
V.07.03.07 Giáo viên tiểu học hạng II 
V. 07.03.08 Giáo viên tiểu học hạng III 
V. 07.03.09 Giáo viên tiểu học hạng IV 

 Khoa học và Công nghệ 
V.05.01.01 Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) 
V.05.01.02 Nghiên cứu viên chính (hạng II) 
V.05.01.03 Nghiên cứu viên (hạng III) 
V.05.01.04 Trợ lý nghiên cứu (hạng IV) 
V.05.02.05 Kỹ sư cao cấp (hạng I) 
V.05.02.06 Kỹ sư chính (hạng II) 
V.05.02.07 Kỹ sư (hạng III) 
V.05.02.08 Kỹ thuật viên (hạng IV) 
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 Lao động  - Thương binh và Xã hội  
V.09.03.01 Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động (hạng II) 
V.09.03.02 Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động (hạng III) 
V.09.03.03 Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (hạng IV) 
V.09.04.01 Công tác xã hội viên chính (hạng II) 
V.09.04.02 Công tác xã hội viên (hạng III) 
V.09.04.03 Nhân viên công tác xã hội (hạng IV) 

 Nội vụ 
V.01.02.01 Lưu trữ viên chính (hạng II) 
V.01.02.02 Lưu trữ viên (hạng III) 
V.01.02.03 Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV) 

 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
V.03.01.01 Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II 
V.03.01.02 Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III 
V.03.01.03 Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV 
V.03.02.04 Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II 
V.03.02.05 Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III 
V.03.02.06 Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV 
V.03.03.07 Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II 
V.03.03.08 Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III 
V.03.03.09 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV 
V.03.04.10 Chuẩn đoán viên bệnh động vật hạng II 
V.03.04.11 Chuẩn đoán viên bệnh động vật hạng III 
V.03.04.12 Kỹ thuật viên chuẩn đoán viên bệnh động vật hạng IV 
V.03.05.13 Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng II 
V.03.05.14 Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III 
V.03.05.15 Kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú y hạng IV 
V.03.06.16 Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng II 
V.03.06.17 Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III 
V.03.06.18 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thuốc thú y hạng IV 
V.03.07.19 Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II 
V.03.07.20 Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III 
V.03.07.21 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV 
V.03.08.22 Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng II 
V.03.08.23 Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III 
V.03.08.24 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thủy sản hạng IV 

 Tài nguyên và Môi trường 
V.06.01.01 Địa chính viên hạng II 
V.06.01.02 Địa chính viên hạng III 
V.06.01.03 Địa chính viên hạng IV 
V.06.02.04 Điều tra tài nguyên môi trường hạng II 
V.06.02.05 Điều tra tài nguyên môi trường hạng III 
V.06.02.06 Điều tra tài nguyên môi trường hạng IV 
V.06.03.07 Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II 
V.06.03.08 Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III 
V.06.03.09 Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV 
V.06.04.10 Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II 
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V.06.04.11 Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III 
V.06.04.12 Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng IV 
V.06.05.13 Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II 
V.06.05.14 Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III 
V.06.05.15 Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV 
V.06.06.16 Đo đạc bản đồ viên hạng II 
V.06.06.17 Đo đạc bản đồ viên hạng III 
V.06.06.18 Đo đạc bản đồ viên hạng IV 

 Văn hóa Thể thao và Du lịch 
V.10.01.01 Huấn luyện viên cao cấp (hạng I) 
V.10.01.02 Huấn luyện viên chính (hạng II) 
V.10.01.03 Huấn luyện viên (hạng III) 
V.10.01.04 Hướng dẫn viên (hạng IV) 
V.10.05.16 Di sản viên hạng II 
V.10.05.17 Di sản viên hạng III 
V.10.05.18 Di sản viên hạng IV 
V.10.03.08 Đạo diễn nghệ thuật hạng I 
V.10.03.09 Đạo diễn nghệ thuật hạng II 
V.10.03.10 Đạo diễn nghệ thuật hạng III 
V.10.03.11 Đạo diễn nghệ thuật hạng IV 
V.10.04.12 Diễn viên hạng I 
V.10.04.13 Diễn viên hạng II 
V.10.04.14 Diễn viên hạng III 
V.10.04.15 Diễn viên hạng IV 
V.10.06.19 Phương pháp viên hạng II 
V.10.06.20 Phương pháp viên hạng III 
V.10.06.21 Phương pháp viên hạng IV 
V.10.07.22 Hướng dẫn viên văn hóa hạng II 
V.10.07.23 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 
V.10.07.24 Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV 
V.10.08.25 Họa sĩ hạng I 
V.10.08.26 Họa sĩ hạng II 
V.10.08.27 Họa sĩ hạng III 
V.10.08.28 Họa sĩ hạng IV 
V.10.02.05 Thư viện viên hạng II 
V.10.02.06 Thư viện viên hạng III 
V.10.02.07 Thư viện viên hạng IV 

 Y tế 
V.08.10.27 Dân số viên hạng II 
V.08.10.28 Dân số viên hạng III  
V.08.10.29 Dân số viên hạng IV 
V.08.05.11 Điều dưỡng hạng II 
V.08.05.12 Điều dưỡng hạng III 
V.08.05.13 Điều dưỡng hạng IV 
V.08.06.14 Hộ sinh hạng II 
V.08.06.15 Hộ sinh hạng III 
V.08.06.16 Hộ sinh hạng IV 
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V.08.07.17 Kỹ thuật y hạng II 
V.08.07.18 Kỹ thuật y hạng III 
V.08.07.19 Kỹ thuật y hạng IV 
V.08.09.24 Dinh dưỡng hạng II 
V.08.09.25 Dinh dưỡng hạng III 
V.08.09.26 Dinh dưỡng hạng IV 
V.08.08.20 Dược sĩ cao cấp (hạng I) 
V.08.08.21 Dược sĩ chính (hạng II) 
V.08.08.22 Dược sĩ (hạng III) 
V.08.08.23 Dược hạng IV 
V.08.01.01 Bác sĩ cao cấp (hạng I) 
V.08.01.02 Bác sĩ chính (hạng II) 
V.08.01.03 Bác sĩ (hạng III) 
V.08.02.04 Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) 
V.08.02.05 Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) 
V.08.02.06 Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) 
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV  
V.08.04.08 Y tế công cộng cao cấp (hạng I) 
V.08.04.09 Y tế công cộng chính (hạng II) 
V.08.04.10 Y tế công cộng (hạng III) 

 Thông tin và Truyền thông 
V.11.01.01 Biên tập viên hạng I 
V.11.01.02 Biên tập viên hạng II 
V.11.01.03 Biên tập viên hạng III 
V.11.02.04 Phóng viên hạng I 
V.11.02.05 Phóng viên hạng II 
V.11.02.06 Phóng viên hạng III 
V.11.03.07 Biên dịch viên hạng I 
V.11.03.08 Biên dịch viên hạng II 
V.11.03.09 Biên dịch viên hạng III 
V.11.04.10 Đạo diễn truyền hình hạng I 
V.11.04.11 Đạo diễn truyền hình hạng II 
V.11.04.12 Đạo diễn truyền hình hạng III 
V11.05.09 An toàn thông tin hạng I 
V11.05.10 An toàn thông tin hạng II 
V11.05.11 An toàn thông tin hạng III 
V11.06.12 Quản trị viên hệ thống hạng I 
V11.06.13 Quản trị viên hệ thống hạng II 
V11.06.14 Quản trị viên hệ thống hạng III 
V11.06.15 Quản trị viên hệ thống hạng IV 
V11.07.16 Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng I 
V11.07.17 Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng II 
V11.07.18 Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng III 
V11.08.19 Phát triển phần mềm hạng I 
V11.08.20 Phát triển phần mềm hạng II 
V11.08.21 Phát triển phần mềm hạng III 
V11.08.22 Phát triển phần mềm hạng IV 
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 Tư pháp 
V02.01.01 Trợ giúp viên pháp lý hạng II 
V02.01.02 Trợ giúp viên pháp lý hạng III 

 Xây dựng 
V.04.01.01 Kiến trúc sư hạng I 
V.04.01.02 Kiến trúc sư hạng II 
V.04.01.03 Kiến trúc sư hạng III 
V.04.02.04 Thẩm kế viên hạng I 
V.04.02.05 Thẩm kế viên hạng II 
V.04.02.06 Thẩm kế viên hạng III 
V.04.02.07 Thẩm kế viên hạng IV 

 
6.  Danh mục Chức danh  
 a) Văn bản tham chiếu: 
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12 /2004 của Chính phủ về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức 

danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị 
trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về 
công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, 
phường, thị trấn. 

- Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang. 

 
b) Bảng Danh mục chức danh: 

Mã 
chức danh 

Tên chức danh 

000  Chưa xác định 
001  Phó Thủ tướng 
002  Bộ trưởng 

 Bộ, cơ quan ngang Bộ 
003 Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
004 Vụ trưởng và tương đương, Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ 
005 Phó Vụ trưởng và tương đương, Phó chánh Văn phòng Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 
006 Trưởng phòng thuộc Vụ và các tổ chức tương đương 
007 Phó Trưởng phòng thuộc Vụ và các tổ chức tương đương 

 Cơ quan thuộc Chính phủ 
008 Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
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009 Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
010 Trưởng ban (hoặc Vụ trưởng) và tương đương cơ quan thuộc Chính 

phủ 
011 Phó Trưởng ban (hoặc Phó Vụ trưởng) và tương đương cơ quan thuộc 

Chính phủ 
012 Trưởng phòng thuộc Ban (hoặc thuộc Vụ) trong cơ quan thuộc Chính 

phủ 
013 Phó Trưởng phòng thuộc Ban (hoặc thuộc Vụ) trong cơ quan thuộc 

Chính phủ 
 Tổng cục và các tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ 

(gọi chung là Tổng cục thuộc Bộ) 
014 Tổng Cục trưởng thuộc Bộ 
015 Phó Tổng cục trưởng thuộc Bộ 
016 Trưởng Ban (hoặc Vụ trưởng) và tương đương thuộc Tổng cục thuộc 

Bộ 
017 Phó trưởng Ban (hoặc Phó Vụ trưởng) và tương đương thuộc Tổng cục 

thuộc Bộ 
018 Trưởng phòng thuộc Ban (hoặc thuộc Vụ) trong Tổng cục thuộc Bộ 
019 Phó Trưởng phòng thuộc Ban (hoặc thuộc Vụ) trong Tổng cục thuộc 

Bộ 
 Cục và các tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi 

chung là Cục thuộc Bộ) 
020 Cục trưởng thuộc Bộ 
021 Phó Cục trưởng thuộc Bộ 
022 Trưởng ban (hoặc Trưởng phòng) và tương đương thuộc Cục thuộc Bộ 
023 Phó trưởng ban (hoặc Phó trưởng phòng) và tương đương thuộc Cục 

thuộc Bộ 
024 Trưởng phòng thuộc Ban trong Cục thuộc Bộ (nếu có) 
025 Phó Trưởng phòng thuộc Ban trong Cục thuộc Bộ (nếu có) 

 Cục và các tổ chức tương đương thuộc cơ thuộc Chính phủ, Cục 
thuộc Tổng cục thuộc Bộ (gọi chung là Cục thuộc Tổng cục) 

026 Cục trưởng thuộc Tổng cục 
027 Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục 
028 Trưởng ban (hoặc Trưởng phòng) thuộc Cục thuộc Tổng cục 
029 Phó Trưởng ban (hoặc Phó trưởng phòng) thuộc Cục thuộc Tổng cục 

 Ban quản lý khu công nghiệp 
030 Trưởng ban Hạng I 
031 Trưởng ban Hạng II 
032 Phó Trưởng ban Hạng I 
033 Phó Trưởng ban Hạng II 
034 Trưởng phòng và tương đương Hạng I 
035 Trưởng phòng và tương đương Hạng II 
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036 Phó Trưởng phòng và tương đương Hạng I 
037 Phó Trưởng phòng và tương đương Hạng II 

 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
038 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 
039 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố  

trực thuộc Trung ương còn lại 
040 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố 

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 
041 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thuộc Đô thị loại I, các tỉnh và thành 

phố trực thuộc Trung ương còn lại 
042 Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, Giám đốc Sở và tương đương 

thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 
043 Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, Giám đốc Sở và tương đương 

thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại 
044 Phó Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, Phó Giám đốc Sở và tương 

đương thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

045 Phó Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, Phó Giám đốc Sở và tương 
đương thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương 
còn lại 

046 Trưởng phòng Sở và tương đương thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành 
phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 

047 Trưởng phòng Sở và tương đương thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành 
phố  trực thuộc Trung ương còn lại 

048 Phó Trưởng phòng Sở và tương đương thuộc đô thị loại đặc biệt, 
Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 

049 Phó Trưởng phòng Sở và tương đương thuộc đô thị loại I, các tỉnh và 
thành phố  trực thuộc Trung ương còn lại 

 Chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở (gọi chung là chi cục 
thuộc Sở) 

050 Chi cục trưởng thuộc Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội 
và Thành phố Hồ Chí Minh 

051 Chi cục trưởng thuộc Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực 
thuộc Trung ương còn lại 

052 Phó Chi cục trưởng thuộc Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

053 Phó Chi cục trưởng thuộc Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung ương còn lại 

054 Trưởng phòng Chi cục và tương đương thuộc đô thị loại đặc biệt, 
Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh  

055 Trưởng phòng Chi cục và tương đương thuộc đô thị loại I, các tỉnh và 
thành phố trực thuộc Trung ương còn lại 

056 Phó Trưởng phòng Chi cục và tương đương thuộc đô thị loại đặc biệt, 
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Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
057 Phó Trưởng phòng Chi cục và tương đương thuộc đô thị loại I, các 

tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại 
 Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

058 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II 
059 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận 

thuộc Hà Nội, quận thuộc TP Hồ Chí Minh 
060 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện, thị xã và các quận còn lại 
061 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II 
062 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, 

quận thuộc Hà Nội, quận thuộc TP Hồ Chí Minh 
063 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện, thị xã và các quận còn lại 
064 Chánh văn phòng, Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II 
065 Chánh văn phòng, Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận thuộc Hà Nội, 
quận thuộc TP Hồ Chí Minh 

066 Chánh văn phòng, Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân Huyện, thị xã và các quận còn lại 

067 Phó Chánh văn phòng, Phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc 
Uỷ ban nhân dân Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II 

068 Phó Chánh văn phòng, Phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc 
Uỷ ban nhân dân Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận thuộc 
Hà Nội, quận thuộc TP Hồ Chí Minh 

069 Phó Chánh văn phòng, Phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc 
Uỷ ban nhân dân Huyện, thị xã và các quận còn lại 

 Cơ quan thi hành án 
070 Thủ trưởng cơ quan thi hành án thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
071 Thủ trưởng cơ quan thi hành án thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành 

phố trực thuộc Trung ương còn lại 
072 Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành 

phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
073 Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án thuộc đô thị loại I, các tỉnh và 

thành phố trực thuộc Trung ương còn lại 
 Cơ quan thi hành án quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

074 Thủ trưởng cơ quan thi hành án Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II 
075 Thủ trưởng cơ quan thi hành án Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, 

quận thuộc Hà Nội và quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 
076 Thủ trưởng cơ quan thi hành án thuộc huyện, thị xã và các quận còn 

lại 
077 Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án Thành phố thuộc tỉnh là đô thị 

loại II 
078 Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án Thành phố thuộc tỉnh là đô thị 
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loại III, quận thuộc Hà Nội và quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 
079 Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án Huyện, thị xã và các quận còn lại 

 Thanh tra 
080 Chánh thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ 
081 Chánh thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và Cục hạng I 

thuộc Bộ 
082 Chánh thanh tra Cục hạng II, hạng III thuộc Bộ và Cục thuộc Tổng cục 
083 Phó Chánh thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ 
084 Phó Chánh thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và Cục hạng 

I thuộc Bộ 
085 Phó chánh thanh tra Cục hạng II, hạng III thuộc Bộ và Cục thuộc Tổng 

cục 
086 Trưởng phòng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ 
087 Trưởng phòng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và Cục hạng I 

thuộc Bộ 
088 Phó Trưởng phòng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ 
089 Phó Trưởng phòng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và Cục hạng I 

thuộc Bộ 
 Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

090 Chánh thanh tra Đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

091 Chánh thanh tra Đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 
ương còn lại 

092 Phó Chánh thanh tra Đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

093 Phó Chánh thanh tra Đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc 
Trung ương còn lại 

094 Trưởng phòng và tương đương Đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 

095 Trưởng phòng và tương đương Đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực 
thuộc Trung ương còn lại 

096 Phó Trưởng phòng và tương đương Đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 

097 Phó Trưởng phòng và tương đương Đô thị loại I, các tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung ương còn lại 

 Thanh tra Sở, ngành thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (gọi 
chung là Thanh tra Sở) 

098 Chánh thanh tra Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh 

099 Chánh thanh tra Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc 
Trung ương còn lại 

100 Phó chánh thanh tra Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội 
và Thành phố Hồ Chí Minh 

101 Phó chánh thanh tra Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực 
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thuộc Trung ương còn lại 
 Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

102 Chánh thanh tra Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II 
103 Chánh thanh tra Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận thuộc Hà 

Nội và quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 
104 Chánh thanh tra Huyện, thị xã và các quận còn lại 
105 Phó Chánh thanh tra Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II 
106 Phó Chánh thanh tra Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III, quận thuộc 

Hà Nội và quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 
107 Phó Chánh thanh tra Huyện, thị xã và các quận còn lại 

 Nghiên cứu khoa học 
108 Chủ tịch Viện nghiên cứu khoa học 
109 Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu hoa học 
110 Trưởng ban và tương đương thuộc nghiên cứu khoa học 
111 Phó Trưởng ban và tương đương thuộc nghiên cứu khoa học 
112 Trưởng phòng và tương đương thuộc nghiên cứu khoa học 
113 Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc nghiên cứu khoa học 

 Giáo dục và Đào tạo 
114 Giám đốc  
115 Phó Giám đốc 
116 Hiệu trưởng 
117 Phó hiệu trưởng 
118 Trưởng khoa và tương đương 
119 Phó Trưởng khoa và tương đương 
120 Trưởng ban và tương đương 
121 Phó Trưởng ban và tương đương 
122 Trưởng phòng và tương đương 
123 Phó Trưởng phòng và tương đương 

 Tổ chức sự nghiệp thuộc cục thuộc Bộ 
124 Giám đốc tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ 
125 Phó Giám đốc tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ 
126 Trưởng phòng tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ 
127 Phó Trưởng phòng tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ 

 Hội và tổ chức phi Chính phủ ở Trung ương 
128 Chủ tịch hội và tổ chức phi Chính phủ ở Trung ương hạng I 
129 Phó Chủ tịch hội và tổ chức phi Chính phủ ở Trung ương hạng I 
130 Trưởng ban và tương đương hội và tổ chức phi Chính phủ ở Trung 

ương hạng I 
131 Phó Trưởng ban và tương đương hội và tổ chức phi Chính phủ ở 

Trung ương hạng I 
132 Trưởng phòng (thuộc ban ) và tương đương hội và tổ chức phi Chính 
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phủ ở Trung ương hạng I 
133 Phó Trưởng phòng hội và tổ chức phi Chính phủ ở Trung ương hạng I 
134 Chủ tịch hội và tổ chức phi Chính phủ ở Trung ương hạng II 
135 Phó Chủ tịch hội và tổ chức phi Chính phủ ở Trung ương hạng II 
136 Trưởng ban và tương đương hội và tổ chức phi Chính phủ ở Trung 

ương hạng II 
137 Phó Trưởng ban và tương đương hội và tổ chức phi Chính phủ ở 

Trung ương hạng II 
 Hội và các tổ chức phi Chính phủ ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

 Trung ương 
138 Chủ tịch hội và các tổ chức phi Chính phủ ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương hạng I 
139 Phó Chủ tịch hội và các tổ chức phi Chính phủ ở tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương hạng I 
140 Trưởng ban và tương đương hội và các tổ chức phi Chính phủ ở tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương hạng I 
141 Phó Trưởng ban và tương đương hội và các tổ chức phi Chính phủ ở 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hạng I  
142 Chủ tịch hội và các tổ chức phi Chính phủ ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương hạng II 
143 Phó Chủ tịch hội và các tổ chức phi Chính phủ ở tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương hạng II 
144 Trưởng ban và tương đương hội và các tổ chức phi Chính phủ ở tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương hạng II 
145 Phó Trưởng ban và tương đương hội và các tổ chức phi Chính phủ ở 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hạng II 
 Cán bộ, công chức cấp xã 

146 Bí thư đảng ủy xã 
147 Phó Bí thư đảng ủy xã 
148 Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 
149 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
150 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã 
151 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 
152 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  
153 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã 
154 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 
155 Chủ tịch Hội Nông dân xã 
156 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 
157 Trưởng Công an xã 
158 Chỉ huy trưởng Quân sự xã 
159 Văn phòng – Thống kê 
160 Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn ) 
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hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) 
161 Tài chính – Kế toán 
162 Tư pháp – Hộ tịch 
163 Văn hóa – Xã hội 
 
7. Danh mục các loại phụ cấp 

a) Văn bản tham chiếu: 
- Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về phụ 

cấp công vụ. 
- Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
- Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
- Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ Hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm 
nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác. 

- Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ 
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên 
chức. 

- Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 5 tháng 1 năm 2005 của Bộ Nội vụ Hướng 
dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang. 

- Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 
05/01/2005 của của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ 
ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. 

- Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 
của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
chế độ phụ cấp thu hút. 

  - Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 
23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Quyết 
định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp 
ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trongcác cơ sở giáo dục công lập. 

 - Thông tư số 03/2005/TT-BNV  ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ 
nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 
viên chức. 

- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của của Bộ Nội vụ 
và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công 
chức đã đư ợc xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, 
kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm. 

 - Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số 
lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phư ờng, thị trấn và 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 
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 - Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Tài chính 
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã h ội – Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, 
chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã. 

 - Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ 
phụ cấp ưu đãi theo ngh ề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công 
lập. 

 - Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 
tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công 
chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. 

- Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm 
niên đối với nhà giáo. 

 
b) Bảng Danh mục các loại phụ cấp  

Mã  
phụ cấp Tên phụ cấp 

00 Chưa xác định 
01 Phụ cấp công vụ 
02 Phụ cấp lưu động 
03 Phụ cấp kiêm nhiệm 
04 Phụ cấp độc hại, nguy hiểm 
05 Phụ cấp đặc biệt 
06 Phụ cấp khu vực 
07 Phụ cấp thâm niên vượt khung 
08 Phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
09 Phụ cấp thu hút 
10 Phụ cấp ưu đãi theo nghề 
11 Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo 
12 Phụ cấp trách nhiệm 
13 Phụ cấp thâm niên nhà giáo 
14 Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh (xã) 
15 Phụ cấp theo loại xã 
16 Phụ cấp thâm niên nghề 
17 Phụ cấp khác 

c. Bảng danh mục hình thức hưởng phụ cấp 
Mã hình thức 

hưởng phụ cấp Tên hình thức hưởng phụ cấp 

00 Chưa xác định 
01 Tính theo mức lương tối thiểu 
02 Tính theo lương ngạch bậc 
03 Tính theo tổng lương ngạch bậc + phụ cấp chức vụ 

04 
Tính theo lương ngạch bậc + phụ cấp chức vụ +  
phụ cấp thâm niên vượt khung 

05 Chính là số tiền hưởng 
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8. Danh mục trình độ giáo dục phổ thông 
a) Văn bản tham chiếu 
- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ 
cán bộ, công chức, trong đó có hướng dẫn việc kê khai trình đ ộ giáo dục phổ thông (trình 
độ văn hóa).  

b) Bảng Danh mục trình độ giáo dục phổ thông 
Mã 

trình độ 
Tên trình độ giáo dục  

phổ thông 
Mã 

trình độ 
Tên trình độ giáo dục  

phổ thông 
00 Chưa xác định 23 1/10 Bổ túc 
01 1/10 24 2/10 Bổ túc 
02 2/10 25 3/10 Bổ túc 
03 3/10 26 4/10 Bổ túc 
04 4/10 27 5/10 Bổ túc 
05 5/10 28 6/10 Bổ túc 
06 6/10 29 7/10 Bổ túc 
07 7/10 30 8/10 Bổ túc 
08 8/10 31 9/10 Bổ túc 
09 9/10 32 10/10 Bổ túc 
10 10/10 33 1/12 Bổ túc 
11 1/12 34 2/12 Bổ túc 
12 2/12 35 3/12 Bổ túc 
13 3/12 36 4/12 Bổ túc 
14 4/12 37 5/12 Bổ túc 
15 5/12 38 6/12 Bổ túc 
16 6/12 39 7/12 Bổ túc 
17 7/12 40 8/12 Bổ túc 
18 8/12 41 9/12 Bổ túc 
19 9/12 42 10/12 Bổ túc 
20 10/12 43 11/12 Bổ túc 
21 11/12 44 12/12 Bổ túc 
22 12/12   

 
9. Danh mục trình độ chuyên môn 
a) Văn bản tham chiếu 
- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ 
cán bộ, công chức, trong đó có hướng dẫn việc kê khai trình độ chuyên môn.  
 b) Bảng danh mục trình độ chuyên môn 
 

Mã trình 
độ chuyên 

môn 
Tên trình độ chuyên môn 

00 Chưa xác định 
01 Tiến sĩ khoa học 
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02 Tiến sĩ 
03 Thạc sĩ 
04 Cử nhân 
05 Kỹ sư 
06 Cao đẳng 
07 Trung cấp 
08 Sơ cấp 
09 Chuyên ngành 

 
10. Danh mục học vị 
a) Văn bản tham chiếu 
- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 
 - Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT của 
Bộ Giáo dục và đào tạo. 

b) Bảng danh mục học vị  

Mã học vị Tên học vị 
00  Chưa xác định 
01  Tiến sĩ khoa học 
02  Tiến sĩ 
03  Thạc sĩ 

 
 11. Danh mục chức danh khoa học 
a) Văn bản tham chiếu 
- Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ dung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 
tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công 
nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó 
giáo sư.  

b) Bảng chức danh khoa học 
Mã chức danh 

khoa học Tên chức danh khoa học 

00  Chưa xác định 
01  Viện sĩ 
02  Giáo sư 
03  Phó giáo sư 
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12. Danh mục Ngoại ngữ và trình độ Ngoại ngữ 
a) Văn bản tham chiếu 

- Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 
10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ, ngoại ngữ tin 
học theo chương trình giáo dục thường xuyên. 

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

b) Bảng danh mục Ngoại ngữ 
Mã  

ngoại ngữ Tên ngoại ngữ 

00  Chưa xác định 
01  Tiếng Anh 
02  Tiếng Nga 
03  Tiếng Pháp 
04  Tiếng Đức 
05  Tiếng Trung Quốc 
06  Ngoại ngữ khác 

c) Bảng danh mục trình độ ngoại ngữ 
     

Mã trình độ 
ngoại ngữ Tên trình độ ngoại ngữ 

00  Chưa xác định 
01  A1 
02  A2 
03  B1 
04  B2 
05  C1 
06  C2 
07  Khác 

 

13. Danh mục trình độ tin học 

a) Văn bản tham chiếu 
- Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
- Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ 
ứng dụng công nghệ thông tin. 

b) Bảng danh mục trình độ Tin học 
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Mã trình độ 
tin học Tên trình độ tin học 

00 Chưa xác định 
01 Cơ bản (TT03) 
02 Nâng cao (TT03) 
03 Khác 

14. Danh mục trình độ lý luận chính trị  
a) Văn bản tham chiếu 
- Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa X) về việc xác định trình độ lý luận chính trị. 
b) Bảng danh mục trình độ lý luận chính trị 

Mã trình độ 
LLCT Tên trình độ lý luận chính trị 

00 Chưa xác định 
01 Cao cấp 
02 Trung cấp 
03 Sơ cấp và tương đương 

 

15. Danh mục trình độ quản lý nhà nước 

a) Văn bản tham chiếu 
- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào 

tạo, bồi dưỡng công chức. 
-  Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 1 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 
của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng 
dẫn đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 

b) Bảng danh mục trình độ quản lý nhà nước 
 

Mã trình độ 
quản lý  

nhà nước 
Tên trình độ quản lý nhà nước 

00 Chưa xác định 
01 Cán sự 
02 Chuyên viên 
03 Chuyên viên chính 
04 Chuyên viên cao cấp 

 

 

 



27 
 

16. Danh mục đại biểu các cấp 

a) Văn bản tham chiếu 
- Luật số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội về Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 
b) Bảng danh mục đại biểu các cấp 

 
Mã đại biểu 

các cấp Tên đại biểu các cấp 

00  Chưa xác định 
01  Đại biểu Quốc hội 
02  Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
03  Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện 
04  Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 

 

17. Danh mục đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

a) Văn bản tham chiếu 
- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 
b) Bảng danh mục đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

 
Mã đánh giá 
và phân loại 
cán bộ, công 
chức, viên 

chức 

Tên đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên 
chức 

00 
 Chưa xác định (Không thuộc diện đánh giá do ốm dài 
ngày..) 

01  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
02  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
03  Hoàn thành nhiệm vụ 
04  Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 
05  Không hoàn thành nhiệm vụ 

  

18.  Danh mục Danh hiệu Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật 

a) Văn bản tham chiếu 
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi 
đua, Khen thưởng. 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ: Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

- Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2011 quy định về xử lý kỷ luật 
đối với công chức. 
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- Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 quy định về xử lý kỷ luật 
viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 
 

           b) Bảng danh mục danh hiệu thi đua, khen thưởng 

Mã danh hiệu 
thi đua, khen 

thưởng  
Tên danh hiệu thi đua, khen thưởng 

00 Chưa xác định 
01 Huân chương Sao vàng 
02 Huân chương Hồ Chí Minh 
03 Huân chương Độc lập hạng nhất 
04 Huân chương Độc lập hạng nhì 
05 Huân chương Độc lập hạng ba 
06 Huân chương Quân công hạng nhất 
07 Huân chương Quân công hạng nhì 
08 Huân chương Quân công hạng ba 
09 Huân chương Lao động hạng nhất 
10 Huân chương Lao động hạng nhì 
11 Huân chương Lao động hạng ba 
12 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất 
13 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì 
14 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba 
15 Huân chương Chiến công hạng nhất 
16 Huân chương Chiến công hạng nhì 
17 Huân chương Chiến công hạng ba 
18 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc 
19 Huân chương Dũng cảm 
20 Huân chương Hữu nghị 
21 Huy chương Quân kỳ quyết thắng 
22 Huy chương Vì an ninh Tổ quốc 
23 Huy chương Chiến sỹ vẻ vang 
24 Huy chương Hữu nghị 
25 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
26 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
27 Anh hùng Lao động 
28 Nhà giáo nhân dân 
29 Nhà giáo ưu tú 
30 Thầy thuốc nhân dân 
31 Thầy thuốc ưu tú 
32 Nghệ sĩ nhân dân 
33 Nghệ sĩ ưu tú 
34 Nghệ nhân nhân dân 
35 Nghệ nhân ưu tú 
36 Giải thưởng Hồ Chí Minh 
37 Giải thưởng Nhà nước 
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38 Kỷ niệm chương và Huy hiệu 
39 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
40 Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 
41 Giấy khen 
42 Chiến sỹ thi đua toàn quốc 

43 
Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 
ương 

44 Chiến sỹ thi đua cơ sở 
45 Lao động tiên tiến 
46 Chiến sỹ tiên tiến 
47 Cờ thi đua của Chính phủ 
48 Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 
49 Tập thể lao động xuất sắc 
50 Đơn vị quyết thắng 
51 Tập thể lao động tiên tiến 
52 Đơn vị tiên tiến 
53 Thôn văn hóa 
54 Bản văn hóa 
55 Làng văn hóa 
56 Ấp văn hóa 
57 Tổ dân phố văn hóa 
58 Gia đình văn hóa 

 

          b) Bảng danh mục kỷ luật 

Mã kỷ luật Tên kỷ luật 
00 Chưa xác định 
01 Khiển trách 
02 Cảnh cáo  
03 Hạ bậc lương 
04 Giáng chức 
05 Cách chức 
06 Buộc thôi việc 

 

19.  Danh mục mã định danh của các cơ quan, đơn vị 

a) Văn bản tham chiếu 
- Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc mã đ ịnh danh và định 
dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”. 

b) Bảng danh mục mã định danh của các cơ quan, đơn vị 

Các đơn vị đã ban hành danh mục mã định danh của các cơ quan đơn vị theo Bộ 
Thông tin và Truyền thông: 

 http://aita.gov.vn/tong-hop-ma-dinh-danh-cua-cac-don-vi-cap-1 
 

http://aita.gov.vn/tong-hop-ma-dinh-danh-cua-cac-don-vi-cap-1�
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STT Danh sách mã cấp 1 Mã  
1 Nhóm các cơ quan Đảng A01 – A99 
2 Nhóm các cơ quan Chủ tịch nước B01 
3 Nhóm các cơ quan Quốc hội C01 – C99 
4 Nhóm các cơ quan Tòa án  D01 

5 Nhóm các cơ quan Viện Kiểm sát  E01 
(Tải về) 

6 Nhóm các cơ quan Kiểm toán F01 

7 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và các trường đại học do Thủ tướng chính phủ quyết 
định thành lập 

Bảng A.2 

8 Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương Bảng A.3 

9 Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương Bảng A.4 

10 Tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương Bảng A.5 

11 Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung 
ương Bảng A.6 

 

Bảng A.2 - Mã cấp 1 cho Nhóm các cơ quan Chính phủ 

STT Tên cơ quan, đơn vị Mã  
1 Bộ Công an G01 

2 Bộ Công Thương G02 

3 Bộ Giáo dục và Đào tạo G03 

4 Bộ Giao thông vận tải G04 

5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư G05 

6 Bộ Khoa học và Công nghệ G06 

7 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội G07 

8 Bộ Ngoại giao G08 

9 Bộ Nội vụ 
G09 

(Tải về) 

10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn G10 

11 Bộ Quốc phòng G11 

12 Bộ Tài chính G12 

13 Bộ Tài nguyên và Môi trường G13 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_3898_VKSND_toi_cao.rar�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/Ban%20hanh%20ma%20dinh%20danh%20Bo%20Noi%20vu.pdf�
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14 Bộ Thông tin và Truyền thông 
G14 

(Tải về) 

15 Bộ Tư pháp 
G15 

(Tải về) 

16 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch G16 

17 Bộ Xây dựng G17 

18 Bộ Y tế G18 

19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam G19 

20 Thanh tra Chính phủ 
G20 

(Tải về) 

21 Ủy ban Dân tộc G21 

22 Văn phòng Chính phủ G22 

23 Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh G23 

24 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam G24 

25 Đại học Quốc gia Hà Nội G25 

26 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh G26 

27 Đài tiếng nói Việt Nam G27 

28 Đài truyền hình Việt Nam G28 

29 Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh G29 

30 Thông tấn xã Việt Nam 
G30 

(Tải về) 

31 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam G31 

32 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam G32 

 

Bảng A.3 - Mã cấp 1 cho Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương 

STT Tên tỉnh/thành phố Mã  
1 HĐND tỉnh An Giang K01 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/Bo_Thong%20tin_Truyen_thong.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_2710_Bo_Tu_phap.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/Thanh_Tra_Chinh_Phu.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_1045_Thong_tan_%20xa_Viet_Nam.pdf�
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2 HĐND tỉnh Bắc Giang K02 

3 HĐND tỉnh Bắc Kạn K03 

4 HĐND tỉnh Bạc Liêu K04 

5 HĐND tỉnh Bắc Ninh K05 

6 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu K06 

7 HĐND tỉnh Bến Tre K07 

8 HĐND tỉnh Bình Định K08 

9 HĐND tỉnh Bình Dương K09 

10 HĐND tỉnh Bình Phước K10 

11 HĐND tỉnh Bình Thuận K11 

12 HĐND tỉnh Cà Mau K12 

13 HĐND thành phố Cần Thơ  K13 

14 HĐND tỉnh Cao Bằng 
K14 

(Tải về) 

15 HĐND tỉnh Đắk Lắk K15 

16 HĐND tỉnh Đắk Nông K16 

17 HĐND thành phố Đà Nẵng K17 

18 HĐND tỉnh Điện Biên K18 

19 HĐND tỉnh Đồng Nai K19 

20 HĐND tỉnh Đồng Tháp K20 

21 HĐND tỉnh Gia Lai K21 

22 HĐND tỉnh Hà Giang K22 

23 HĐND tỉnh Hải Dương K23 

24 HĐND thành phố Hải Phòng   K24 

25 HĐND tỉnh Hà Nam K25 

26 HĐND thành phố Hà Nội   K26 

27 HĐND tỉnh Hà Tĩnh K27 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_Cao_Bang.pdf�
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28 HĐND tỉnh Hòa Bình K28 

29 HĐND thành phố Hồ Chí Minh   K29 

30 HĐND tỉnh Hậu Giang K30 

31 HĐND tỉnh Hưng Yên K31 

32 HĐND tỉnh Khánh Hòa K32 

33 HĐND tỉnh Kiên Giang K33 

34 HĐND tỉnh Kon Tum K34 

35 HĐND tỉnh Lai Châu K35 

36 HĐND tỉnh Lâm Đồng K36 

37 HĐND tỉnh Lạng Sơn K37 

38 HĐND tỉnh Lào Cai K38 

39 HĐND tỉnh Long An K39 

40 HĐND tỉnh Nam Định K40 

41 HĐND tỉnh Nghệ An K41 

42 HĐND tỉnh Ninh Bình K42 

43 HĐND tỉnh Ninh Thuận K43 

44 HĐND tỉnh Phú Thọ K44 

45 HĐND tỉnh Phú Yên K45 

46 HĐND tỉnh Quảng Bình K46 

47 HĐND tỉnh Quảng Nam K47 

48 HĐND tỉnh Quảng Ngãi K48 

49 HĐND tỉnh Quảng Ninh K49 

50 HĐND tỉnh Quảng Trị K50 

51 HĐND tỉnh Sóc Trăng K51 

52 HĐND tỉnh Sơn La 
K52 

(Tải về) 

53 HĐND tỉnh Tây Ninh K53 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/HDND_Tinh_Son_La.pdf�


34 
 

54 HĐND tỉnh Thái Bình 
K54 

(Tải về) 

55 HĐND tỉnh Thái Nguyên K55 

56 HĐND tỉnh Thanh Hóa K56 

57 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế K57 

58 HĐND tỉnh Tiền Giang K58 

59 HĐND tỉnh Trà Vinh K59 

60 HĐND tỉnh Tuyên Quang K60 

61 HĐND tỉnh Vĩnh Long K61 

62 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc K62 

63 HĐND tỉnh Yên Bái K63 

  

Bảng A.4 - Mã cấp 1 cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương 

STT Tên tỉnh/thành phố Mã  
1 UBND tỉnh An Giang H01 

2 UBND tỉnh Bắc Giang 
H02 

(Tải về) 

3 UBND tỉnh Bắc Kạn 
H03 

(Tải về) 

4 UBND tỉnh Bạc Liêu H04 

5 UBND tỉnh Bắc Ninh H05 

6 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu H06 

7 UBND tỉnh Bến Tre H07 

8 UBND tỉnh Bình Định 
H08 

(Tải về) 

9 UBND tỉnh Bình Dương H09 

10 UBND tỉnh Bình Phước H10 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/HDND_Tinh_Thai_Binh.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_UBND_Tinh_Bac_Giang.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_321_Bac_Kan.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Binh_Dinh.pdf�
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(Tải về) 

11 UBND tỉnh Bình Thuận 
H11 

(Tải về) 

12 UBND tỉnh Cà Mau H12 

13 UBND thành phố Cần Thơ  H13 

14 UBND tỉnh Cao Bằng 
H14 

(Tải về) 

15 UBND tỉnh Đắk Lắk H15 

16 UBND tỉnh Đắk Nông H16 

17 UBND thành phố Đà Nẵng 
H17 

(Tải về) 

18 UBND tỉnh Điện Biên H18 

19 UBND tỉnh Đồng Nai 
H19 

(Tải về) 

20 UBND tỉnh Đồng Tháp H20 

21 UBND tỉnh Gia Lai 
H21 

(Tải về) 

22 UBND tỉnh Hà Giang 
H22 

(Tải về) 

23 UBND tỉnh Hải Dương H23 

24 UBND thành phố Hải Phòng   
H24 

(Tải về) 

25 UBND tỉnh Hà Nam 
H25 

(Tải về) 

26 UBND thành phố Hà Nội   H26 

27 UBND tỉnh Hà Tĩnh H27 

28 UBND tỉnh Hòa Bình H28 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_UBND_Tinh_Binh_Phuoc.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_2309_Binh_Thuan.rar�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_Cao_Bang.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_TP_Da_Nang.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Dong_Nai.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_223_Gia_Lai.rar�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Ha_Giang.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_2140_TP_Hai_Phong.rar�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Ha_Nam.pdf�
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(Tải về) 

29 UBND thành phố Hồ Chí Minh   H29 

30 UBND tỉnh Hậu Giang H30 

31 UBND tỉnh Hưng Yên H31 

32 UBND tỉnh Khánh Hòa H32 

33 UBND tỉnh Kiên Giang H33 

34 UBND tỉnh Kon Tum 
H34 

(Tải về) 

35 UBND tỉnh Lai Châu 
H35 

(Tải về) 

36 UBND tỉnh Lâm Đồng 
H36 

(Tải về) 

37 UBND tỉnh Lạng Sơn H37 

38 UBND tỉnh Lào Cai H38 

39 UBND tỉnh Long An 
H39 

(Tải về) 

40 UBND tỉnh Nam Định H40 

41 UBND tỉnh Nghệ An 
H41 

(Tải về) 

42 UBND tỉnh Ninh Bình H42 

43 UBND tỉnh Ninh Thuận H43 

44 UBND tỉnh Phú Thọ 
H44 

(Tải về) 

45 UBND tỉnh Phú Yên H45 

46 UBND tỉnh Quảng Bình H46 

47 UBND tỉnh Quảng Nam H47 

48 UBND tỉnh Quảng Ngãi H48 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Hoa_Binh.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_UBND_Tinh_Kon_Tum.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Lai_Chau.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Lam_Dong.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_1534_Long_An.rar�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_UBND_Tinh_Nghe_An.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_3206_Phu_Tho.rar�
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49 UBND tỉnh Quảng Ninh 
H49 

(Tải về) 

50 UBND tỉnh Quảng Trị H50 

51 UBND tỉnh Sóc Trăng 
H51 

(Tải về) 

52 UBND tỉnh Sơn La 
H52 

(Tải về) 

53 UBND tỉnh Tây Ninh H53 

54 UBND tỉnh Thái Bình 
H54 

(Tải về) 

55 UBND tỉnh Thái Nguyên H55 

56 UBND tỉnh Thanh Hóa H56 

57 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
H57 

(Tải về) 

58 UBND tỉnh Tiền Giang 
H58 

(Tải về) 

59 UBND tỉnh Trà Vinh H59 

60 UBND tỉnh Tuyên Quang H60 

61 UBND tỉnh Vĩnh Long H61 

62 UBND tỉnh Vĩnh Phúc H62 

63 UBND tỉnh Yên Bái H63 

 

Bảng A.5 - Mã cấp 1 cho tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương 

STT Tên tổ chức chính trị - xã hội Mã định danh 

1 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  I01 

2 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  I02 

3 Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh I03 

https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_3739_Quang_Ninh.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Soc_Trang.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_1302_Son_La.rar�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/QD_3982_Thai_Binh.rar�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Thua_Thien_Hue.pdf�
https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2018/04/File/UBND_Tien_Giang.pdf�
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4 Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam I04 

5 Hội Cựu chiến binh I05 

6 Hội Nông dân Việt Nam I06 

 

Bảng A.6 - Mã cấp 1 cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 

STT Tên tổ chức xã hội Mã định danh 
1 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam J01 

2 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam J02 

3 Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam J03 

4 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam J04 

5 Hội Điện ảnh Việt Nam J05 

6 Hội Đông y Việt Nam J06 

7 Hội Khuyến học Việt Nam J07 

8 Hội Kiến trúc sư Việt Nam J08 

9 Hội Luật gia Việt Nam J09 

10 Hội Mỹ thuật Việt Nam J10 

11 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam J11 

12 Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam J12 

13 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam J13 

14 Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam J14 

15 Hội Người cao tuổi Việt Nam J15 

16 Hội Người mù Việt Nam J16 

17 Hội Nhà báo Việt Nam J17 

18 Hội Nhà văn Việt Nam J18 

19 Hội Nhạc sĩ Việt Nam J19 

20 Hội Sinh viên Việt Nam J20 

21 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam J21 
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22 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam J22 

23 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam J23 

24 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam J24 

25 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam J25 

26 Liên minh hợp tác xã Việt Nam J26 

27 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam J27 

28 Tổng hội Y học Việt Nam J28 

  

20. Danh mục các trường Đại học, Cao đẳng 

a) Văn bản tham chiếu 
 - Căn cứ danh sách các cơ sở giáo dục Đại học; các trường Cao đẳng được đăng 
trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: 
https://thituyensinh.vn. 

b) Bảng danh mục các trường Đại học, Cao đẳng 

 

STT 

Mã trường 
Đại học, 
Cao đẳng 

 

Tên trường Đại học, Cao đẳng 

1 ANH Học viện An ninh Nhân dân 

2 ANS Trường Đại học An ninh Nhân dân 

3 BKA Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

4 BPH Học viện Biên phòng 

5 BVH Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

6 BVS Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 

7 BVU Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

8 C05 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 

9 C06 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 

10 C10 Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

11 C16 Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 

12 C19 Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 

https://thituyensinh.vn/�
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13 C20 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây 

14 C21 Trường Cao đẳng Hải Dương 

15 C23 Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình 

16 C25 Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định 

17 C32 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 

18 C33 Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 

19 C37 Trường Cao đẳng Bình Định 

20 C40 Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 

21 C43 Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước 

22 C45 Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 

23 C46 Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh 

24 C47 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 

25 C52 Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu 

26 C54 Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang 

27 C55 Trường Cao đẳng Cần Thơ 

28 C56 Trường Cao đẳng Bến Tre 

29 C57 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long 

30 C62 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 

31 CCM Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội 

32 CM2 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 

33 CM3 Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương TP.Hồ Chí Minh 

34 CSH Học viện Cảnh sát Nhân dân 

35 CSS Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân 

36 CVN Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM 

37 CVV Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An 

38 DBD Trường Đại học Bình Dương 

39 DBL Trường Đại học Bạc Liêu 
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40 DCD Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

41 DCH Trường Sĩ quan Đặc công 

42 DCL Trường Đại học Cửu Long 

43 DCN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

44 DCT Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh 

45 DDA Trường Đại học Công nghệ Đông Á 

46 DDD Trường Đại học Dân lập Đông Đô 

47 DDF Trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

48 DDG Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng 

49 DDI Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng 

50 DDK Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 

51 DDN Trường Đại học Đại Nam 

52 DDP Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum 

53 DDQ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

54 DDS Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

55 DDT Trường Đại học Duy Tân 

56 DDV Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng 

57 DDY Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng 

58 DHA Trường Đại học Luật - Đại học Huế 

59 DHC Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 

60 DHD Khoa Du lịch - Đại học Huế 

61 DHF Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 

62 DHK Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 

63 DHL Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế 

64 DHN Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 

65 DHQ Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 

66 DHS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 
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67 DHT Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 

68 DHV Trường Đại học Hùng Vương - tp. Hồ Chí Minh 

69 DHY Trường Đại học Y dược - Đại học Huế 

70 DKB Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 

71 DKC Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh 

72 DKD Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

73 DKH Trường Đại học Dược Hà Nội 

74 DKK Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

75 DKQ Trường Đại học Tài chính - Kế toán 

76 DKY Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

77 DLA Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 

78 DLH Trường Đại học Lạc Hồng 

79 DLS Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II TP. HCM) 

80 DLT Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) 

81 DLX Trường Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) 

82 DMD Trường Đại học Công nghệ miền Đông 

83 DMS Trường Đại học Tài chính - Marketing 

84 DMT Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội 

85 DNB Trường Đại học Hoa Lư 

86 DNC Trường Đại học nam Cần Thơ 

87 DNH Học viện Khoa học Quân sự (dân sự) 

88 DNT Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 

89 DNU Trường Đại học Đồng Nai 

90 DNV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

91 DPC Trường Đại học Phan Châu Trinh 

92 DPQ Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

93 DPT Trường Đại học Phan Thiết 
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94 DPY Trường Đại học Phú Yên 

95 DQB Trường Đại học Quảng Bình 

96 DQH Học viên Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 

97 DQK Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

98 DQN Trường Đại học Quy Nhơn 

99 DQU Trường Đại học Quảng Nam 

100 DSG Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

101 DSK Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 

102 DTB Trường Đại học Thái Bình 

103 DTD Trường Đại học Tây Đô 

104 DTE Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái 
Nguyên 

105 DTF Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

106 DTH Trường Đại học Hoa Sen 

107 DTK Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

108 DTM Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường tp. Hồ Chí Minh 

109 DTP Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai 

110 DTQ Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên 

111 DTS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

112 DTT Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

113 DTY Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên 

114 DTZ Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 

115 DVD Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

116 DVH Trường Đại học Văn Hiến 

117 DVL Trường Đại học Văn Lang 

118 DVT Trường Đại học Trà Vinh 

119 DVX Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân 
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120 DYD Trường Đại học Yersin Đà Lạt 

121 DYH Học viên Quân Y (Dân sự) 

122 EIU Trường Đại học Quốc tế miền Đông 

123 FBU Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 

124 GHA Trường Đại học Giao thông Vận tải 

125 GNT Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

126 GSA Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam 

127 GTA Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 

128 GTS Trường Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh 

129 HCP Học viện Chính sách và Phát triển 

130 HDT Trường Đại học Hồng Đức 

131 HEH Học viện Hậu cần (hệ Quân sự) 

132 HFH Học viện Hậu cần (hệ Dân sự) 

133 HHA Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

134 HHK Học viện Hàng không Việt Nam 

135 HHT Trường Đại học Hà Tĩnh 

136 HIU Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

137 HNM Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

138 HPN Học viện Phụ nữ Việt Nam 

139 HQH Học viện Hải quân 

140 HQT Học viện Ngoại giao 

141 HTC Học viện Tài chính 

142 HTN Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

143 HUI Trường Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh 

144 HVC Học viện Cán bộ thành phố HCM 

145 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

146 HVQ Học viện Quản lý Giáo dục 
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147 HYD Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam 

148 IUQ Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi 

149 KCC Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 

150 KCN Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

151 KGH Trường Sĩ quan Không quân 

152 KHA Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

153 KMA Học viện Kỹ thuật Mật mã 

154 KQH Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) 

155 KSA Trường Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh 

156 KTA Đại học Kiến trúc Hà Nội 

157 KTC Trường Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh 

158 KTD Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

159 KTS Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

160 LAH Trường Đại học Trần Quốc Tuấn 

161 LBH Trường Đại học Nguyễn Huệ 

162 LCH Trường Sĩ quan Chính trị (hệ quân sự) 

163 LDA Trường Đại học Công Đoàn 

164 LNH Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) 

165 LNS Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp 

166 LPH Trường Đại học Luật Hà Nội 

167 MBS Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh 

168 MDA Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

169 MHN Viện Đại học Mở Hà Nội 

170 MTH Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

171 MTS Trường Đại học mỹ thuật tp. Hồ Chí Minh 

172 MTU Trường Đại học Xây dựng miền Tây 

173 NHB Học viện Ngân hàng (Cơ sở Bắc Ninh) 
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174 NHF Trường Đại học Hà Nội 

175 NHH Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) 

176 NHP Học viện Ngân hàng (Cơ sở Phú Yên) 

177 NHS Trường Đại học Ngân hàng tp. Hồ Chí Minh 

178 NLG Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai 

179 NLS Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh 

180 NQH Học viện Khoa học Quân sự (quân sự) 

181 NTH Trường Đại học Ngoại thương 

182 NTS Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở phía Nam 

183 NTT Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

184 PBH Trường Sĩ quan Pháo binh 

185 PCH Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy 

186 PCS Đại học Phòng cháy Chữa cháy phía Nam 

187 PKH Học viện Phòng không - Không quân 

188 PVU Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 

189 QHE Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

190 QHF Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

191 QHI Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

192 QHL Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

193 QHQ Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

194 QHS Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 

195 QHT Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 

196 QHX Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

197 QHY Khoa Y - Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội 

198 QSB Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM 

199 QSC Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia 
TP.HCM 
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200 QSK Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM 

201 QSQ Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM 

202 QST Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM 

203 QSX Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia 
TP.HCM 

204 QSY Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM 

205 SDU Trường Đại học Sao Đỏ 

206 SGD Trường Đại học Sài Gòn 

207 SKD Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 

208 SKN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 

209 SNH Trường Sĩ quan Công binh 

210 SP2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

211 SPD Trường Đại học Đồng Tháp 

212 SPH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

213 SPK Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh 

214 SPS Trường Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh 

215 TAG Trường Đại học An Giang 

216 TBD Trường Đại học Thái Bình Dương 

217 TCT Trường Đại học Cần Thơ 

218 TCU Trường Đại học Thông tin liên lạc 

219 TDB Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 

220 TDD Trường Đại học Thành Đô 

221 TDH Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 

222 TDL Trường Đại học Đà Lạt 

223 TDV Trường Đại học Vinh 

224 TGH Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp 

225 THP Trường Đại học Hải Phòng 
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226 THU Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 

227 THV Trường Đại học Hùng Vương 

228 TKG Trường Đại học Kiên Giang 

229 TLA Trường Đại học Thuỷ lợi 

230 TLS Trường Đại học Thuỷ lợi - Cơ sở 2 ở phía Nam 

231 TMA Trường Đại học Thương mại 

232 TQU Trường Đại học Tân Trào 

233 TSN Trường Đại học Nha Trang 

234 TTB Trường Đại học Tây Bắc 

235 TTD Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 

236 TTG Trường Đại học Tiền Giang 

237 TTH Trường Sĩ quan Thông tin 

238 TTN Trường Đại học Tây Nguyên 

239 TTU Trường Đại học Tân Tạo 

240 UKH Trường Đại học Khánh Hoà 

241 VGU Trường Đại học Việt Đức 

242 VHD Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung 

243 VHH Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 

244 VHS Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh 

245 VLU Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 

246 VPH Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự 

247 VTT Trường Đại học Võ Trường Toản 

248 VUI Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 

249 XDA Trường Đại học Xây dựng 

250 XDT Trường Đại học Xây dựng miền Trung 

251 YCT Trường Đại học Y dược Cần Thơ 

252 YDD Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
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253 YDN Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng 

254 YDS Trường Đại học Y dược TP.HCM 

255 YHB Trường Đại học Y Hà Nội 

256 YKV Trường Đại học Y khoa Vinh 

257 YPB Trường Đại học Y dược Hải Phòng 

258 YQH Học viện Quân y 

259 YTB Trường Đại học Y dược Thái Bình 

260 YTC Trường Đại học Y tế Công cộng 

261 ZNH Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội 

262 ZPH Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (hệ dân sự) 

263 206 Trường Trung cấp Đông Dương 
 

21. Danh mục chuyên ngành đào tạo 

a) Văn bản tham chiếu 
- Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành “Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ”. 

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành “Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Đại học”. 

- Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc ban hành “Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình đ ộ trung 
cấp, trình độ cao đẳng”. 

b) Bảng danh mục chuyên ngành đào tạo 

b1) Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ:  

Trình độ Thạc sĩ Trình độ Tiến sĩ 

Mã số Tên tiếng Việt Mã số Tên tiếng Việt 

814 Khoa học giáo dục và 
đào tạo giáo viên 914 Khoa học giáo dục và đào tạo 

giáo viên 

81401 Khoa học giáo dục 91401 Khoa học giáo dục 

8140101 Giáo dục học 9140101 Giáo dục học 

 
  9140102 Lý luận và lịch sử giáo dục 

8140110 Lý luận và phương pháp 
dạy học 9140110 Lý luận và phương pháp dạy 

học 

8140111 Lý luận và phương pháp 
dạy học bộ môn 9140111 Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn 
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8140114 Quản lý giáo dục 9140114 Quản lý giáo dục 

8140115 Đo lường và đánh giá 
trong giáo dục 9140115 Đo lường và đánh giá trong giáo 

dục 

8140116 Thiết kế phương tiện giáo 
dục, giảng dạy 9140116 Thiết kế phương tiện giáo dục, 

giảng dạy 

8140117 Giáo dục quốc tế và so 
sánh 9140117 Giáo dục quốc tế và so sánh 

8140118 Giáo dục đặc biệt 9140118 Giáo dục đặc biệt 

81490 Khác 91490 Khác 

821 Nghệ thuật 921 Nghệ thuật 

82101 Mỹ thuật 92101 Mỹ thuật 

8210101 Lý luận và lịch sử mỹ 
thuật 9210101 Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

8210102 Mỹ thuật tạo hình     

82102 Nghệ thuật trình diễn 92102 Nghệ thuật trình diễn 

8210201 Âm nhạc học 9210201 Âm nhạc học 

8210202 Nghệ thuật âm nhạc     

8210221 Lý luận và lịch sử sân 
khấu 9210221 Lý luận và lịch sử sân khấu 

8210222 Nghệ thuật sân khấu     

8210231 Lý luận và lịch sử điện 
ảnh, truyền hình 9210231 Lý luận và lịch sử điện ảnh, 

truyền hình 

8210232 Nghệ thuật điện ảnh, 
truyền hình     

82104 Mỹ thuật ứng dụng 92104 Mỹ thuật ứng dụng 

8210401 Lý luận và lịch sử mỹ 
thuật ứng dụng     

8210402 Thiết kế công nghiệp     

8210403 Thiết kế đồ họa     

8210404 Thiết kế thời trang     

8210406 Thiết kế mỹ thuật sân 
khấu, điện ảnh     

8210410 Mỹ thuật ứng dụng     

82190 Khác 92190 Khác 

822 Nhân văn 922 Nhân văn 

82201 Ngôn ngữ, văn học và 
văn hóa Việt Nam 92201 Ngôn ngữ, văn học và văn hóa 

Việt Nam 
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8220102 Ngôn ngữ Việt Nam 9220102 Ngôn ngữ Việt Nam 

8220104 Hán Nôm 9220104 Hán Nôm 

8220109 Ngôn ngữ các dân tộc 
thiểu số Việt Nam 9220109 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số 

Việt Nam 

8220120 Lý luận văn học 9220120 Lý luận văn học 

8220121 Văn học Việt Nam 9220121 Văn học Việt Nam 

8220125 Văn học dân gian 9220125 Văn học dân gian 

82202 Ngôn ngữ, văn học và 
văn hóa nước ngoài 92202 Ngôn ngữ, văn học và văn hóa 

nước ngoài 

8220201 Ngôn ngữ Anh 9220201 Ngôn ngữ Anh 

8220202 Ngôn ngữ Nga 9220202 Ngôn ngữ Nga 

8220203 Ngôn ngữ Pháp 9220203 Ngôn ngữ Pháp 

8220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 9220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 

8220205 Ngôn ngữ Đức 9220205 Ngôn ngữ Đức 

8220209 Ngôn ngữ Nhật 9220209 Ngôn ngữ Nhật 

8220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 9220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 

6022024 Ngôn ngữ học so sánh, 
đối chiếu 6222024 Ngôn ngữ học so sánh, đối 

chiếu 

8220242 Văn học nước ngoài 9220242 Văn học nước ngoài 

82290 Khác 92290 Khác 

8229001 Triết học 9229001 Triết học 

    9229002 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và duy vật lịch sử 

    9229004 Logic học 

    9229006 Đạo đức học 

    9229007 Mỹ học 

8229008 Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 9229008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

8229009 Tôn giáo học 9229009 Tôn giáo học 

8229011 Lịch sử thế giới 9229011 Lịch sử thế giới 

8229012 
Lịch sử phong trào cộng 
sản, công nhân quốc tế và 
giải phóng dân tộc 

9229012 
Lịch sử phong trào cộng sản, 
công nhân quốc tế và giải phóng 
dân tộc 

8229013 Lịch sử Việt Nam 9229013 Lịch sử Việt Nam 

8229015 Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 9229015 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

8229017 Khảo cổ học 9229017 Khảo cổ học 
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8229020 Ngôn ngữ học 9229020 Ngôn ngữ học 

8229030 Văn học 9229030 Văn học 

8229031 Văn học so sánh     

8229040 Văn hóa học 9229040 Văn hóa học 

8229041 Văn hóa dân gian 9229041 Văn hóa dân gian 

8319042 Quản lý văn hóa 9319042 Quản lý văn hóa 

8319043 Văn hóa so sánh     

831 Khoa học xã hội và 
hành vi 931 Khoa học xã hội và hành vi 

83101 Kinh tế học 93101 Kinh tế học 

8310101 Kinh tế học 9310101 Kinh tế học 

8310102 Kinh tế chính trị 9310102 Kinh tế chính trị 

8310104 Kinh tế đầu tư 9310104 Kinh tế đầu tư 

8310105 Kinh tế phát triển 9310105 Kinh tế phát triển 

8310106 Kinh tế quốc tế 9310106 Kinh tế quốc tế 

8310107 Thống kê kinh tế 9310107 Thống kê kinh tế 

8310108 Toán kinh tế 9310108 Toán kinh tế 

8340410 Quản lý kinh tế 9340410 Quản lý kinh tế 

83102 Khoa học chính trị 93102 Khoa học chính trị 

8310201 Chính trị học 9310201 Chính trị học 

8310202 Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước 9310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền 

nhà nước 

8310204 Hồ Chí Minh học 9310204 Hồ Chí Minh học 

8310206 Quan hệ quốc tế 9310206 Quan hệ quốc tế 

83103 Xã hội học và Nhân học 93103 Xã hội học và Nhân học 

8310301 Xã hội học 9310301 Xã hội học 

8310302 Nhân học 9310302 Nhân học 

8310310 Dân tộc học 9310310 Dân tộc học 

8310313 Phát triển bền vững     

8310315 Phát triển con người     

8310317 Quyền con người     

83104 Tâm lý học 93104 Tâm lý học 

8310401 Tâm lý học 9310401 Tâm lý học 

83105 Địa lý học 93105 Địa lý học 

8310501 Địa lý học 9310501 Địa lý học 
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83106 Khu vực học 93106 Khu vực học 

8310601 Quốc tế học 9310601 Quốc tế học 

8310602 Châu Á học     

8310608 Đông phương học 9310608 Đông phương học 

8310612 Trung Quốc học 9310612 Trung Quốc học 

8310613 Nhật Bản học 9310613 Nhật Bản học 

8310620 Đông Nam Á học 9310620 Đông Nam Á học 

8310630 Việt Nam học 9310630 Việt Nam học 

83190 Khác 93190 Khác 

832 Báo chí và thông tin 932 Báo chí và thông tin 

83201 Báo chí và truyền thông 93201 Báo chí và truyền thông 

8320101 Báo chí học 9320101 Báo chí học 

8320105 Truyền thông đại chúng 9320105 Truyền thông đại chúng 

8320108 Quan hệ công chúng     

83202 Thông tin - Thư viện 93202 Thông tin - Thư viện 

8320202 Thông tin học 9320202 Thông tin học 

8320203 Khoa học thư viện 9320203 Khoa học thư viện 

83203 Văn thư - Lưu trữ - Bảo 
tàng 93203 Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng 

8320303 Lưu trữ học 9320303 Lưu trữ học 

8320305 Bảo tàng học 9320305 Bảo tàng học 

83204 Xuất bản - Phát hành 93204 Xuất bản - Phát hành 

8320401 Xuất bản 9320401 Xuất bản 

83290 Khác 93290 Khác 

834 Kinh doanh và quản lý 934 Kinh doanh và quản lý 

83401 Kinh doanh 93401 Kinh doanh 

8340101 Quản trị kinh doanh 9340101 Quản trị kinh doanh 

8340121 Kinh doanh thương mại 9340121 Kinh doanh thương mại 

83402 Tài chính - Ngân hàng 
Bảo hiểm 93402 Tài chính - Ngân hàng Bảo 

hiểm 

8340201 Tài chính - Ngân hàng 9340201 Tài chính - Ngân hàng 

8340204 Bảo hiểm 9340204 Bảo hiểm 

83403 Kế toán - Kiểm toán 93403 Kế toán - Kiểm toán 

8340301 Kế toán 9340301 Kế toán 

83404 Quản trị - Quản lý 93404 Quản trị - Quản lý 
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8340401 Khoa học quản lý     

8340402 Chính sách công 9340402 Chính sách công 

8340403 Quản lý công 9340403 Quản lý công 

8340404 Quản trị nhân lực 9340404 Quản trị nhân lực 

8340405 Hệ thống thông tin quản 
lý 9340405 Hệ thống thông tin quản lý 

8340406 Quản trị văn phòng     

8340412 Quản lý khoa học và 
công nghệ 9340412 Quản lý khoa học và công nghệ 

8340417 Quản lý an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp     

83490 Khác 93490 Khác 

838 Pháp luật 938 Pháp luật 

83801 Luật 93801 Luật 

8380102 Luật hiến pháp và luật 
hành chính 9380102 Luật hiến pháp và luật hành 

chính 

8380103 Luật dân sự và tố tụng 
dân sự 9380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự 

8380104 Luật hình sự và tố tụng 
hình sự 9380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự 

8380105 Tội phạm học và phòng 
ngừa tội phạm 9380105 Tội phạm học và phòng ngừa tội 

phạm 

8380106 Lý luận và lịch sử nhà 
nước và pháp luật 9380106 Lý luận và lịch sử nhà nước và 

pháp luật 

8380107 Luật kinh tế 9380107 Luật kinh tế 

8380108 Luật quốc tế 9380108 Luật quốc tế 

83890 Khác 93890 Khác 

842 Khoa học sự sống 942 Khoa học sự sống 

84201 Sinh học 94201 Sinh học 

8420101 Sinh học 9420101 Sinh học 

8420102 Nhân chủng học 9420102 Nhân chủng học 

8420103 Động vật học 9420103 Động vật học 

    9420104 Sinh lý học người và động vật 

    9420105 Ký sinh trùng học 

    9420106 Côn trùng học 

8420107 Vi sinh vật học 9420107 Vi sinh vật học 

8420108 Thủy sinh vật học 9420108 Thủy sinh vật học 



55 
 

8420111 Thực vật học 9420111 Thực vật học 

    9420112 Sinh lý học thực vật 

8420114 Sinh học thực nghiệm     

    9420115 Lý sinh học 

8420116 Hóa sinh học 9420116 Hóa sinh học 

8420120 Sinh thái học 9420120 Sinh thái học 

8420121 Di truyền học 9420121 Di truyền học 

84202 Sinh học ứng dụng 94202 Sinh học ứng dụng 

8420201 Công nghệ sinh học 9420201 Công nghệ sinh học 

84290 Khác 94290 Khác 

844 Khoa học tự nhiên 944 Khoa học tự nhiên 

84401 Khoa học vật chất 94401 Khoa học vật chất 

8440101 Thiên văn học 9440101 Thiên văn học 

8440103 Vật lý lý thuyết và vật lý 
toán 9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

8440104 Vật lý chất rắn 9440104 Vật lý chất rắn 

8440105 Vật lý vô tuyến và điện 
tử 9440105 Vật lý vô tuyến và điện tử 

8440106 Vật lý nguyên tử và hạt 
nhân 9440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

8440107 Cơ học vật rắn 9440107 Cơ học vật rắn 

8440108 Cơ học chất lỏng và chất 
khí 9440108 Cơ học chất lỏng và chất khí 

8440109 Cơ học 9440109 Cơ học 

8440110 Quang học 9440110 Quang học 

8440111 Vật lý địa cầu 9440111 Vật lý địa cầu 

8440112 Hóa học 9440112 Hóa học 

8440113 Hóa vô cơ 9440113 Hóa vô cơ 

8440114 Hóa hữu cơ 9440114 Hóa hữu cơ 

    9440117 Hóa học các hợp chất thiên 
nhiên 

8440118 Hóa phân tích 9440118 Hóa phân tích 

8440119 Hóa lí thuyết và hóa lí 9440119 Hóa lí thuyết và hóa lí 

8440120 Hóa môi trường 9440120 Hóa môi trường 

8440122 Khoa học vật liệu 9440122 Khoa học vật liệu 

    9440123 Vật liệu điện tử 
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    9440125 Vật liệu cao phân tử và tổ hợp 

    9440127 Vật liệu quang học, quang điện 
tử và quang tử 

    9440129 Kim loại học 

84402 Khoa học trái đất 94402 Khoa học trái đất 

8440201 Địa chất học 9440201 Địa chất học 

8440205 Khoáng vật học và địa 
hóa học 9440205 Khoáng vật học và địa hóa học 

8440210 Địa vật lí 9440210 Địa vật lí 

8440212 Bản đồ học 9440212 Bản đồ học 

8440214 Bản đồ, viễn thám và hệ 
thông tin địa lý 9440214 Bản đồ, viễn thám và hệ thông 

tin địa lý 

8440217 Địa lí tự nhiên 9440217 Địa lí tự nhiên 

8440218 Địa mạo và cổ địa lý 9440218 Địa mạo và cổ địa lý 

8440220 Địa lý tài nguyên và môi 
trường 9440220 Địa lý tài nguyên và môi trường 

    9440221 Biến đổi khí hậu 

8440222 Khí tượng và khí hậu học 9440222 Khí tượng và khí hậu học 

8440224 Thủy văn học 9440224 Thủy văn học 

8440228 Hải dương học 9440228 Hải dương học 

84403 Khoa học môi trường 94403 Khoa học môi trường 

8440301 Khoa học môi trường 9440301 Khoa học môi trường 

    9440303 Môi trường đất và nước 

    9440305 Độc học môi trường 

84490 Khác 94490 Khác 

846 Toán và thống kê 946 Toán và thống kê 

84601 Toán học 94601 Toán học 

8460101 Toán học 9460101 Toán học 

8460102 Toán giải tích 9460102 Toán giải tích 

8460103 Phương trình vi phân và 
tích phân 9460103 Phương trình vi phân và tích 

phân 

8460104 Đại số và lí thuyết số 9460104 Đại số và lí thuyết số 

8460105 Hình học và tôpô 9460105 Hình học và tôpô 

8460106 Lí thuyết xác suất và 
thống kê toán học 9460106 Lí thuyết xác suất và thống kê 

toán học 

8460107 Khoa học tính toán     
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8460110 Cơ sở toán học cho tin 
học 9460110 Cơ sở toán học cho tin học 

8460112 Toán ứng dụng 9460112 Toán ứng dụng 

8460113 Phương pháp toán sơ cấp     

8460117 Toán tin 9460117 Toán tin 

84602 Thống kê 94602 Thống kê 

8460201 Thống kê 9460201 Thống kê 

84690 Khác 94690 Khác 

848 Máy tính và công nghệ 
thông tin 948 Máy tính và công nghệ thông 

tin 

84801 Máy tính 94801 Máy tính 

8480101 Khoa học máy tính 9480101 Khoa học máy tính 

8480102 Mạng máy tính và truyền 
thông dữ liệu 9480102 Mạng máy tính và truyền thông 

dữ liệu 

8480103 Kỹ thuật phần mềm 9480103 Kỹ thuật phần mềm 

8480104 Hệ thống thông tin 9480104 Hệ thống thông tin 

8480106 Kỹ thuật máy tính 9480106 Kỹ thuật máy tính 

84802 Công nghệ thông tin 94802 Công nghệ thông tin 

8480201 Công nghệ thông tin 9480201 Công nghệ thông tin 

8480202 An toàn thông tin 9480202 An toàn thông tin 

8480204 Quản lý công nghệ thông 
tin     

8480205 Quản lý Hệ thống thông 
tin     

84890 Khác 94890 Khác 

851 Công nghệ kỹ thuật 951 Công nghệ kỹ thuật 

85106 Quản lý công nghiệp 95106 Quản lý công nghiệp 

8510601 Quản lý công nghiệp 9510601 Quản lý công nghiệp 

8510602 Quản lý năng lượng     

8510605 Logistics và quản lý 
chuỗi cung ứng 9510605 Logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng 

85190 Khác 95190 Khác 

852 Kỹ thuật 952 Kỹ thuật 

85201 Kỹ thuật cơ khí và cơ 
kỹ thuật 95201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 

8520101 Cơ kỹ thuật 9520101 Cơ kỹ thuật 
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8520103 Kỹ thuật cơ khí 9520103 Kỹ thuật cơ khí 

8520114 Kỹ thuật cơ điện tử     

8520115 Kỹ thuật nhiệt 9520115 Kỹ thuật nhiệt 

8520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 9520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 

8520117 Kỹ thuật công nghiệp     

8520118 Kỹ thuật hệ thống công 
nghiệp 9520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 

8520120 Kỹ thuật hàng không     

8520121 Kỹ thuật không gian 9520121 Kỹ thuật không gian 

8520122 Kỹ thuật tàu thủy 9520122 Kỹ thuật tàu thủy 

8520130 Kỹ thuật ô tô 9520130 Kỹ thuật ô tô 

8520135 Kỹ thuật năng lượng     

8520137 Kỹ thuật in 9520137 Kỹ thuật in 

85202 Kỹ thuật điện, điện tử 
và viễn thông 95202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn 

thông 

8520201 Kỹ thuật điện 9520201 Kỹ thuật điện 

8520203 Kỹ thuật điện tử 9520203 Kỹ thuật điện tử 

8520204 Kỹ thuật rađa - dẫn 
đường 9520204 Kỹ thuật rađa - dẫn đường 

8520208 Kỹ thuật viễn thông 9520208 Kỹ thuật viễn thông 

8520209 Kỹ thuật mật mã 9520209 Kỹ thuật mật mã 

8520212 Kỹ thuật y sinh 9520212 Kỹ thuật y sinh 

8520216 Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa 9520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa 

85203 
Kỹ thuật hóa học, vật 
liệu, luyện kim và môi 
trường 

95203 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, 
luyện kim và môi trường 

8520301 Kỹ thuật hóa học 9520301 Kỹ thuật hóa học 

8520305 Kỹ thuật hóa dầu và lọc 
dầu 9520305 Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu 

8520309 Kỹ thuật vật liệu 9520309 Kỹ thuật vật liệu 

8520320 Kỹ thuật môi trường 9520320 Kỹ thuật môi trường 

85204 Vật lý kỹ thuật 95204 Vật lý kỹ thuật 

8520401 Vật lý kỹ thuật 9520401 Vật lý kỹ thuật 

8520402 Kỹ thuật hạt nhân 9520402 Kỹ thuật hạt nhân 

85205 Kỹ thuật địa chất, địa 
vật lý và trắc địa 95205 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý 

và trắc địa 
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8520501 Kỹ thuật địa chất 9520501 Kỹ thuật địa chất 

8520502 Kỹ thuật địa vật lý 9520502 Kỹ thuật địa vật lý 

8520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 9520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

85206 Kỹ thuật mỏ 95206 Kỹ thuật mỏ 

8520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo 
sát 9520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát 

8520603 Khai thác mỏ 9520603 Khai thác mỏ 

8520604 Kỹ thuật dầu khí 9520604 Kỹ thuật dầu khí 

8520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 9520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 

85290 Khác 95290 Khác 

854 Sản xuất và chế biến 954 Sản xuất và chế biến 

85401 Chế biến lương thực, 
thực phẩm và đồ uống 95401 Chế biến lương thực, thực 

phẩm và đồ uống 

8540101 Công nghệ thực phẩm 9540101 Công nghệ thực phẩm 

8540104 Công nghệ sau thu hoạch 9540104 Công nghệ sau thu hoạch 

8540105 Công nghệ chế biến thủy 
sản 9540105 Công nghệ chế biến thủy sản 

8540106 Đảm bảo chất lượng và 
an toàn thực phẩm     

85402 Sản xuất, chế biến sợi, 
vải, giày, da 95402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, 

giày, da 

8540203 Công nghệ vật liệu dệt, 
may 9540203 Công nghệ vật liệu dệt, may 

8540204 Công nghệ dệt, may 9540204 Công nghệ dệt, may 

85490 Khác 95490 Khác 

8549001 Kỹ thuật chế biến lâm 
sản 9549001 Kỹ thuật chế biến lâm sản 

858 Kiến trúc và xây dựng 958 Kiến trúc và xây dựng 

85801 Kiến trúc và quy hoạch 95801 Kiến trúc và quy hoạch 

8580101 Kiến trúc 9580101 Kiến trúc 

8580103 Kiến trúc nội thất     

8580105 Quy hoạch vùng và đô thị 9580105 Quy hoạch vùng và đô thị 

8580106 Quản lý đô thị và công 
trình 9580106 Quản lý đô thị và công trình 

8580408 Thiết kế nội thất     

8580112 Đô thị học     

85802 Xây dựng 95802 Xây dựng 
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8580201 Kỹ thuật xây dựng 9580201 Kỹ thuật xây dựng 

8580202 Kỹ thuật xây dựng công 
trình thủy 9580202 Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy 

8580203 Kỹ thuật xây dựng công 
trình biển 9580203 Kỹ thuật xây dựng công trình 

biển 

8580204 Kỹ thuật xây dựng công 
trình ngầm 9580204 Kỹ thuật xây dựng công trình 

ngầm 

8580205 Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông 9580205 Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 

8580206 Kỹ thuật xây dựng công 
trình đặc biệt 9580206 Kỹ thuật xây dựng công trình 

đặc biệt 

8580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 9580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

8580211 Địa kỹ thuật xây dựng 9580211 Địa kỹ thuật xây dựng 

8580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 9580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 

8580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 9580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 

85803 Quản lý xây dựng 95803 Quản lý xây dựng 

8580301 Kinh tế xây dựng     

8580302 Quản lý xây dựng 9580302 Quản lý xây dựng 

85890 Khác 95890 Khác 

862 Nông, lâm nghiệp và 
thủy sản 962 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

86201 Nông nghiệp 96201 Nông nghiệp 

8620103 Khoa học đất 9620103 Khoa học đất 

8620105 Chăn nuôi 9620105 Chăn nuôi 

    9620107 Dinh dưỡng và thức ăn chăn 
nuôi 

    9620108 Di truyền và chọn giống vật 
nuôi 

8620110 Khoa học cây trồng 9620110 Khoa học cây trồng 

8620111 Di truyền và chọn giống 
cây trồng 9620111 Di truyền và chọn giống cây 

trồng 

8620112 Bảo vệ thực vật 9620112 Bảo vệ thực vật 

8620115 Kinh tế nông nghiệp 9620115 Kinh tế nông nghiệp 

8620116 Phát triển nông thôn 9620116 Phát triển nông thôn 

8620118 Hệ thống nông nghiệp     

86202 Lâm nghiệp 96202 Lâm nghiệp 

8620201 Lâm học     
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8620205 Lâm sinh 9620205 Lâm sinh 

    9620207 Di truyền và chọn giống cây 
lâm nghiệp 

    9620208 Điều tra và quy hoạch rừng 

8620211 Quản lý tài nguyên rừng 9620211 Quản lý tài nguyên rừng 

86203 Thủy sản 96203 Thủy sản 

8620301 Nuôi trồng thủy sản 9620301 Nuôi trồng thủy sản 

8620302 Bệnh học thủy sản 9620302 Bệnh học thủy sản 

8620304 Khai thác thủy sản 9620304 Khai thác thủy sản 

8620305 Quản lý thủy sản 9620305 Quản lý thủy sản 

86290 Khác 96290 Khác 

864 Thú y 964 Thú y 

86401 Thú y 96401 Thú y 

8640101 Thú y 9640101 Thú y 

    9640102 Bệnh lý học và chữa bệnh vật 
nuôi 

    9640104 Ký sinh trùng và vi sinh vật học 
thú y 

    9640106 Sinh sản và bệnh sinh sản gia 
súc 

    9640108 Dịch tễ học thú y 

86490 Khác 96490 Khác 

872 Sức khỏe 972 Sức khoẻ 

87201 Y học 97201 Y học 

8720101 Khoa học y sinh 9720101 Khoa học y sinh 

8720102 Gây mê hồi sức 9720102 Gây mê hồi sức 

8720103 Hồi sức cấp cứu và chống 
độc 9720103 Hồi sức cấp cứu và chống độc 

8720104 Ngoại khoa 9720104 Ngoại khoa 

8720105 Sản phụ khoa 9720105 Sản phụ khoa 

8720106 Nhi khoa 9720106 Nhi khoa 

8720107 Nội khoa 9720107 Nội khoa 

8720108 Ung thư 9720108 Ung thư 

8720109 Bệnh truyền nhiễm và 
các bệnh nhiệt đới 9720109 Bệnh truyền nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới 

8720111 Điện quang và y học hạt 9720111 Điện quang và y học hạt nhân 
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nhân 

8720113 Y học cổ truyền 9720113 Y học cổ truyền 

8720117 Dịch tễ học 9720117 Dịch tễ học 

8720118 Dược lý và độc chất 9720118 Dược lý và độc chất 

8720119 Phẫu thuật tạo hình, tái 
tạo và thẩm mỹ 9720119 Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và 

thẩm mỹ 

8720155 Tai - Mũi - Họng 9720155 Tai - Mũi - Họng 

8720157 Mắt (Nhãn khoa) 9720157 Mắt (Nhãn khoa) 

8720158 Khoa học thần kinh 8720159 Khoa học thần kinh 

8720163 Y học dự phòng 9720163 Y học dự phòng 

87202 Dược học 97202 Dược học 

8720202 Công nghệ dược phẩm và 
bào chế thuốc 9720202 Công nghệ dược phẩm và bào 

chế thuốc 

8720203 Hóa dược 9720203 Hóa dược 

8720205 Dược lý và dược lâm 
sàng 9720205 Dược lý và dược lâm sàng 

8720206 Dược liệu - Dược học cổ 
truyền 9720206 Dược liệu - Dược học cổ truyền 

8720208 Hóa sinh dược 9720208 Hóa sinh dược 

8720210 Kiểm nghiệm thuốc và 
độc chất 9720210 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất 

8720412 Tổ chức quản lý dược 6272041 Tổ chức quản lý dược 

87203 Điều dưỡng, hộ sinh 97203 Điều dưỡng, hộ sinh 

8720301 Điều dưỡng 9720301 Điều dưỡng 

8720302 Hộ sinh 9720302 Hộ sinh 

87204 Dinh dưỡng 97204 Dinh dưỡng 

8720401 Dinh dưỡng 9720401 Dinh dưỡng 

87205 Răng - Hàm - Mặt 97205 Răng - Hàm - Mặt 

8720501 Răng - Hàm - Mặt 9720501 Răng - Hàm - Mặt 

87206 Kỹ thuật Y học 97206 Kỹ thuật Y học 

8720601 Kỹ thuật xét nghiệm y 
học 9720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

8720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 9720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 

8720603 Kỹ thuật phục hồi chức 
năng 9720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 

87207 Y tế công cộng 97207 Y tế công cộng 
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8720701 Y tế công cộng 9720701 Y tế công cộng 

87208 Quản lý Y tế 97208 Quản lý Y tế 

8720801 Quản lý Y tế 9720801 Quản lý Y tế 

8720802 Quản lý bệnh viện 9720802 Quản lý bệnh viện 

87290 Khác 97290 Khác 

8729001 Y học gia đình     

8729002 Giáo dục y học     

8729003 Y học Quân sự     

8729004 Y học biển     

876 Dịch vụ xã hội 976 Dịch vụ xã hội 

87601 Công tác xã hội 97601 Công tác xã hội 

8760101 Công tác xã hội 9760101 Công tác xã hội 

87690 Khác 97690 Khác 

881 Du lịch, khách sạn, thể 
thao và dịch vụ cá nhân 981 Du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 

88101 Du lịch 98101 Du lịch 

8810101 Du lịch 9810101 Du lịch 

8810103 Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành     

88103 Thể dục, thể thao     

8810301 Quản lý thể dục thể thao     

88190 Khác 98190 Khác 

884 Dịch vụ vận tải 984 Dịch vụ vận tải 

88401 Khai thác vận tải 98401 Khai thác vận tải 

8840103 Tổ chức và quản lý vận 
tải 9840103 Tổ chức và quản lý vận tải 

8840106 Khoa học hàng hải 9840106 Khoa học hàng hải 

88490 Khác 98490 Khác 

885 Môi trường và bảo vệ 
môi trường 985 Môi trường và bảo vệ môi 

trường 

88501 Quản lý tài nguyên và 
môi trường 98501 Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

8850101 Quản lý tài nguyên và 
môi trường 9850101 Quản lý tài nguyên và môi 

trường 

8850103 Quản lý đất đai 9850103 Quản lý đất đai 

8850104 Quản lý biển đảo và đới     
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bờ 

88590 Khác 98590 Khác 

886 An ninh - Quốc phòng 986 An ninh - Quốc phòng 

88601 An ninh và trật tự xã 
hội 98601 An ninh và trật tự xã hội 

8860101 Trinh sát an ninh 9860101 Trinh sát an ninh 

8860102 Trinh sát cảnh sát 9860102 Trinh sát cảnh sát 

8860104 Điều tra hình sự 9860104 Điều tra hình sự 

8860108 Kỹ thuật hình sự 9860108 Kỹ thuật hình sự 

8860109 Quản lý nhà nước về an 
ninh trật tự 9860109 Quản lý nhà nước về an ninh 

trật tự 

8860110 Quản lý trật tự an toàn 
giao thông 9860110 Quản lý trật tự an toàn giao 

thông 

8860111 Thi hành án hình sự và 
hỗ trợ tư pháp 9860111 Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư 

pháp 

8860112 Tham mưu, chỉ huy công 
an nhân dân 9860112 Tham mưu, chỉ huy công an 

nhân dân 

8860113 Phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ 9860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ 

8860116 Hậu cần công an nhân 
dân 9860116 Hậu cần công an nhân dân 

8860117 Tình báo an ninh 9860117 Tình báo an ninh 

88602 Quân sự 98602 Quân sự 

8860208 Nghệ thuật quân sự     

8860209 Lịch sử nghệ thuật quân 
sự 9860209 Lịch sử nghệ thuật quân sự 

8860210 Chiến lược quân sự 9860210 Chiến lược quân sự 

8860211 Chiến lược quốc phòng 9860211 Chiến lược quốc phòng 

8860212 Nghệ thuật chiến dịch 9860212 Nghệ thuật chiến dịch 

8860213 Chiến thuật 9860213 Chiến thuật 

8860215 Biên phòng 9860215 Biên phòng 

8860216 Quản lý biên giới và cửa 
khẩu 9860216 Quản lý biên giới và cửa khẩu 

8860217 Tình báo quân sự 9860217 Tình báo quân sự 

8860218 Hậu cần quân sự 9860218 Hậu cần quân sự 

8860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật 9860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật 

8860221 Trinh sát quân sự 9860221 Trinh sát quân sự 
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88690 Khác 98690 Khác 

890 Khác 990 Khác 

8900103 Bảo hộ lao động     
  

b2) Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Đại học:  

Mã số Tên tiếng Việt 

714 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 

71401 Khoa học giáo dục 

7140101 Giáo dục học 

7140114 Quản lý giáo dục 

71402 Đào tạo giáo viên 

7140201 Giáo dục Mầm non 

7140202 Giáo dục Tiểu học 

7140203 Giáo dục Đặc biệt 

7140204 Giáo dục Công dân 

7140205 Giáo dục Chính trị 

7140206 Giáo dục Thể chất 

7140207 Huấn luyện thể thao 

7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

7140209 Sư phạm Toán học 

7140210 Sư phạm Tin học 

7140211 Sư phạm Vật lý 

7140212 Sư phạm Hóa học 

7140213 Sư phạm Sinh học 

7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 

7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 

7140217 Sư phạm Ngữ văn 

7140218 Sư phạm Lịch sử 

7140219 Sư phạm Địa lý 

7140221 Sư phạm Âm nhạc 

7140222 Sư phạm Mỹ thuật 

7140223 Sư phạm Tiếng Bana 

7140224 Sư phạm Tiếng Êđê 

7140225 Sư phạm Tiếng Jrai 
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7140226 Sư phạm Tiếng Khmer 

7140227 Sư phạm Tiếng H'mong 

7140228 Sư phạm Tiếng Chăm 

7140229 Sư phạm Tiếng M'nông 

7140230 Sư phạm Tiếng Xê đăng 

7140231 Sư phạm Tiếng Anh 

7140232 Sư phạm Tiếng Nga 

7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 

7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 

7140235 Sư phạm Tiếng Đức 

7140236 Sư phạm Tiếng Nhật 

7140237 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc 

7140245 Sư phạm nghệ thuật 

7140246 Sư phạm công nghệ 

7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 

7140248 Giáo dục pháp luật 

71490 Khác 

721 Nghệ thuật 

72101 Mỹ thuật 

7210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 

7210103 Hội hoạ 

7210104 Đồ hoạ 

7210105 Điêu khắc 

7210107 Gốm 

7210110 Mỹ thuật đô thị 

72102 Nghệ thuật trình diễn 

7210201 Âm nhạc học 

7210203 Sáng tác âm nhạc 

7210204 Chỉ huy âm nhạc 

7210205 Thanh nhạc 

7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây 

7210208 Piano 

7210209 Nhạc Jazz 

7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 
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7210221 Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu 

7210225 Biên kịch sân khấu 

7210226 Diễn viên sân khấu kịch hát 

7210227 Đạo diễn sân khấu 

7210231 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình 

7210233 Biên kịch điện ảnh, truyền hình 

7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 

7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 

7210236 Quay phim 

7210241 Lý luận, lịch sử và phê bình múa 

7210242 Diễn viên múa 

7210243 Biên đạo múa 

7210244 Huấn luyện múa 

72103 Nghệ thuật nghe nhìn 

7210301 Nhiếp ảnh 

7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 

7210303 Thiết kế âm thanh, ánh sáng 

72104 Mỹ thuật ứng dụng 

7210402 Thiết kế công nghiệp 

7210403 Thiết kế đồ họa 

7210404 Thiết kế thời trang 

7210406 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh 

72190 Khác 

722 Nhân văn 

72201 Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam 

7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 

7220104 Hán Nôm 

7220105 Ngôn ngữ Jrai 

7220106 Ngôn ngữ Khmer 

7220107 Ngôn ngữ H'mong 

7220108 Ngôn ngữ Chăm 

7220110 Sáng tác văn học 

7220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 

72202 Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài 
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7220201 Ngôn ngữ Anh 

7220202 Ngôn ngữ Nga 

7220203 Ngôn ngữ Pháp 

7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 

7220205 Ngôn ngữ Đức 

7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 

7220207 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 

7220208 Ngôn ngữ Italia 

7220209 Ngôn ngữ Nhật 

7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 

7220211 Ngôn ngữ Ảrập 

72290 Khác 

7229001 Triết học 

729008 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

7229009 Tôn giáo học 

7229010 Lịch sử 

7229020 Ngôn ngữ học 

7229030 Văn học 

7229040 Văn hóa học 

7229042 Quản lý văn hoá 

7229045 Gia đình học 

731 Khoa học xã hội và hành vi 

73101 Kinh tế học 

7310101 Kinh tế 

7310102 Kinh tế chính trị 

7310104 Kinh tế đầu tư 

7310105 Kinh tế phát triển 

7310106 Kinh tế quốc tế 

7310107 Thống kê kinh tế 

7310108 Toán kinh tế 

73102 Khoa học chính trị 

7310201 Chính trị học 

7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

7310205 Quản lý nhà nước 
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7310206 Quan hệ quốc tế 

73103 Xã hội học và Nhân học 

7310301 Xã hội học 

7310302 Nhân học 

73104 Tâm lý học 

7310401 Tâm lý học 

7310403 Tâm lý học giáo dục 

73105 Địa lý học 

7310501 Địa lý học 

73106 Khu vực học 

7310601 Quốc tế học 

7310602 Châu Á học 

7310607 Thái Bình Dương học 

7310608 Đông phương học 

7310612 Trung Quốc học 

7310613 Nhật Bản học 

7310614 Hàn Quốc học 

7310620 Đông Nam Á học 

7310630 Việt Nam học 

73190 Khác 

732 Báo chí và thông tin 

73201 Báo chí và truyền thông 

7320101 Báo chí 

7320104 Truyền thông đa phương tiện 

7320105 Truyền thông đại chúng 

7320106 Công nghệ truyền thông 

7320107 Truyền thông quốc tế 

7320108 Quan hệ công chúng 

73202 Thông tin - Thư viện 

7320201 Thông tin - thư viện 

7320205 Quản lý thông tin 

73203 Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng 

7320303 Lưu trữ học 

7320305 Bảo tàng học 
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73204 Xuất bản - Phát hành 

7320401 Xuất bản 

7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 

73290 Khác 

734 Kinh doanh và quản lý 

73401 Kinh doanh 

7340101 Quản trị kinh doanh 

7340115 Marketing 

7340116 Bất động sản 

7340120 Kinh doanh quốc tế 

7340121 Kinh doanh thương mại 

7340122 Thương mại điện tử 

7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may 

73402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 

7340201 Tài chính - Ngân hàng 

7340204 Bảo hiểm 

73403 Kế toán - Kiểm toán 

7340301 Ke toán 

7340302 Kiểm toán 

73404 Quản trị - Quản lý 

7340401 Khoa học quản lý 

7340403 Quản lý công 

7340404 Quản trị nhân lực 

7340405 Hệ thống thông tin quản lý 

7340406 Quản trị văn phòng 

7340408 Quan hệ lao động 

7340409 Quản lý dự án 

73490 Khác 

738 Pháp luật 

73801 Luật 

7380101 Luật 

7380102 Luật hiến pháp và luật hành chính 

7380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự 

7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự 
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7380107 Luật kinh tế 

7380108 Luật quốc tế 

73890 Khác 

742 Khoa học sự sống 

74201 Sinh học 

7420101 Sinh học 

74202 Sinh học ứng dụng 

7420201 Công nghệ sinh học 

7420202 Kỹ thuật sinh học 

7420203 Sinh học ứng dụng 

74290 Khác 

744 Khoa học tự nhiên 

74401 Khoa học vật chất 

7440101 Thiên văn học 

7440102 Vật lý học 

7440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

7440110 Cơ học 

7440112 Hóa học 

7440122 Khoa học vật liệu 

74402 Khoa học trái đất 

7440201 Địa chất học 

7440212 Bản đồ học 

7440217 Địa lý tự nhiên 

7440221 Khí tượng và khí hậu học 

7440224 Thủy văn học 

7440228 Hải dương học 

74403 Khoa học môi trường 

7440301 Khoa học môi trường 

74490 Khác 

746 Toán và thống kê 

74601 Toán học 

7460101 Toán học 

7460107 Khoa học tính toán 

7460112 Toán ứng dụng 
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7460115 Toán cơ 

7460117 Toán tin 

74602 Thống kê 

7460201 Thống kê 

74690 Khác 

748 Máy tính và công nghệ thông tin 

74801 Máy tính 

7480101 Khoa học máy tính 

7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

7480103 Kỹ thuật phần mềm 

7480104 Hệ thống thông tin 

7480106 Kỹ thuật máy tính 

7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 

74802 Công nghệ thông tin 

7480201 Công nghệ thông tin 

7480202 An toàn thông tin 

74890 Khác 

751 Công nghệ kỹ thuật 

75101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng 

7510101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 

7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông 

7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 

75102 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

7510202 Công nghệ chế tạo máy 

7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

7510207 Công nghệ kỹ thuật tàu thủy 

7510211 Bảo dưỡng công nghiệp 

75103 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 

7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
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7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 

7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

75104 Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 

7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 

7510402 Công nghệ vật liệu 

7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 

7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 

75106 Quản lý công nghiệp 

7510601 Quản lý công nghiệp 

7510604 Kinh tế công nghiệp 

7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

75107 Công nghệ dầu khí và khai thác 

7510701 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 

75108 Công nghệ kỹ thuật in 

7510801 Công nghệ kỹ thuật in 

75190 Khác 

752 Kỹ thuật 

75201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 

7520101 Cơ kỹ thuật 

7520103 Kỹ thuật cơ khí 

7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 

7520115 Kỹ thuật nhiệt 

7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 

7520117 Kỹ thuật công nghiệp 

7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 

7520120 Kỹ thuật hàng không 

7520121 Kỹ thuật không gian 

7520122 Kỹ thuật tàu thuỷ 

7520130 Kỹ thuật ô tô 

7520137 Kỹ thuật in 

75202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 

7520201 Kỹ thuật điện 

7520204 Kỹ thuật ra đa- dẫn đường 

7520205 Kỹ thuật thủy âm 
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7520206 Kỹ thuật biển 

7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

7520212 Kỹ thuật y sinh 

7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

75203 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 

7520301 Kỹ thuật hóa học 

7520309 Kỹ thuật vật liệu 

7520310 Kỹ thuật vật liệu kim loại 

7520312 Kỹ thuật dệt 

7520320 Kỹ thuật môi trường 

75204 Vật lý kỹ thuật 

7520401 Vật lý kỹ thuật 

7520402 Kỹ thuật hạt nhân 

75205 Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa 

7520501 Kỹ thuật địa chất 

7520502 Kỹ thuật địa vật lý 

7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 

75206 Kỹ thuật mỏ 

7520601 Kỹ thuật mỏ 

7520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát 

7520604 Kỹ thuật dầu khí 

7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 

75290 Khác 

754 Sản xuất và chế biến 

75401 Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống 

7540101 Công nghệ thực phẩm 

7540102 Kỹ thuật thực phẩm 

7540104 Công nghệ sau thu hoạch 

7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 

7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

75402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da 

7540202 Công nghệ sợi, dệt 

7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may 

7540204 Công nghệ dệt, may 
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7540206 Công nghệ da giày 

75490 Khác 

7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 

758 Kiến trúc và xây dựng 

75801 Kiến trúc và quy hoạch 

7580101 Kiến trúc 

7580102 Kiến trúc cảnh quan 

7580103 Kiến trúc nội thất 

7580104 Kiến trúc đô thị 

7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 

7580106 Quản lý đô thị và công trình 

7580108 Thiết kế nội thất 

7580111 Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị 

7580112 Đô thị học 

75802 Xây dựng 

7580201 Kỹ thuật xây dựng 

7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 

7580203 Kỹ thuật xây dựng công trình biển 

7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 

7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 

7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 

75803 Quản lý xây dựng 

7580301 Kinh tế xây dựng 

7580302 Quản lý xây dựng 

75890 Khác 

762 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

76201 Nông nghiệp 

7620101 Nông nghiệp 

7620102 Khuyến nông 

7620103 Khoa học đất 

7620105 Chăn nuôi 

7620109 Nông học 
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7620110 Khoa học cây trồng 

7620112 Bảo vệ thực vật 

7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 

7620114 Kinh doanh nông nghiệp 

7620115 Kinh tế nông nghiệp 

7620116 Phát triển nông thôn 

76202 Lâm nghiệp 

7620201 Lâm học 

7620202 Lâm nghiệp đô thị 

7620205 Lâm sinh 

7620211 Quản lý tài nguyên rừng 

76203 Thủy sản 

7620301 Nuôi trông thủy sản 

7620302 Bệnh học thủy sản 

7620303 Khoa học thủy sản 

7620304 Khai thác thủy sản 

7620305 Quản lý thủy sản 

76290 Khác 

764 Thú y 

76401 Thú y 

7640101 Thú y 

76490 Khác 

772 Sức khoẻ 

77201 Y học 

7720101 Y khoa 

7720110 Y học dự phòng 

7720115 Y học cổ truyền 

77202 Dược học 

7720201 Dược học 

7720203 Hóa dược 

77203 Điều dưỡng - hộ sinh 

7720301 Điều dưỡng 

7720302 Hộ sinh 

77204 Dinh dưỡng 
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7720401 Dinh dưỡng 

77205 Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa) 

7720501 Răng - Hàm - Mặt 

7720502 Kỹ thuật phục hình răng 

77206 Kỹ thuật Y học 

7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 

7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 

77207 Y tế công cộng 

7720701 Y tế công cộng 

77208 Quản lý Y tế 

7720801 Tổ chức và quản lý y tế 

7720802 Quản lý bệnh viện 

77290 Khác 

7729001 Y sinh học thể dục thể thao 

776 Dịch vụ xã hội 

77601 Công tác xã hội 

7760101 Công tác xã hội 

7760102 Công tác thanh thiếu niên 

8760103 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 

77690 Khác 

781 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 

78101 Du lịch 

7810101 Du lịch 

7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

78102 Khách sạn, nhà hàng 

7810201 Quản trị khách sạn 

7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

78103 Thể dục, thể thao 

7810301 Quản lý thể dục thể thao 

78105 Kinh tế gia đình 

7810501 Kinh tế gia đình 

78190 Khác 

784 Dich vu vận tải 
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78401 Khai thác vận tải 

7840101 Khai thác vận tải 

7840102 Quản lý hoạt động bay 

7840104 Kinh tế vận tải 

7840106 Khoa học hàng hải 

78490 Khác 

785 Môi trường và bảo vệ môi trường 

78501 Quản lý tài nguyên và môi trường 

7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 

7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

7850103 Quản lý đất đai 

78502 Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 

7850201 Bảo hộ lao động 

78590 Khác 

786 An ninh, Quốc phòng 

78601 An ninh và trật tự xã hội 

7860101 Trinh sát an ninh 

7860102 Trinh sát cảnh sát 

7860104 Điều tra hình sự 

7860108 Kỹ thuật hình sự 

7860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự 

7860110 Quản lý trật tự an toàn giao thông 

7860111 Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 

7860112 Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân 

7860113 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

7860116 Hậu cần công an nhân dân 

7860117 Tình báo an ninh 

78602 Quân sự 

7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân 

7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân 

7860203 Chỉ huy tham mưu Không quân 

7860204 Chỉ huy tham mưu Phòng không 

7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh 

7860206 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp 
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7860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công 

7860214 Biên phòng 

7860217 Tình báo quân sự 

7860218 Hậu cần quân sự 

7860220 Chỉ huy tham mưu thông tin 

7860222 Quân sự cơ sở 

7860220 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật 

7860226 Chỉ huy kỹ thuật Phòng không 

7860227 Chỉ huy kỹ thuật Tăng - thiết giáp 

7860228 Chỉ huy kỹ thuật Công binh 

7860229 Chỉ huy kỹ thuật Hóa học 

7860231 Trình sát kỹ thuật 

7860232 Chỉ huy kỹ thuật Hải quân 

7860233 Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử 

78690 Khác 

790 Khác 
  

b3) Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng:  

TRUNG CẤP CAO ĐẲNG 

Mã Tên gọi Mã Tên gọi 

5 Trình độ trung cấp 6 Trình độ cao đẳng 

514 Khoa học giáo dục và đào tạo 
giáo viên 614 Khoa học giáo dục và đào 

tạo giáo viên 

51402 Đào tạo giáo viên 61402 Đào tạo giáo viên 

5140201 Sư phạm dạy nghề 6140201 Sư phạm dạy nghề 

    6140202 Sư phạm Kỹ thuật công 
nghiệp 

    6140203 Sư phạm Kỹ thuật nông 
nghiệp 

521 Nghệ thuật 621 Nghệ thuật 

52101 Mỹ thuật 62101 Mỹ thuật 

5210101 Kỹ thuật điêu khắc gỗ 6210101 Kỹ thuật điêu khắc gỗ 

5210102 Điêu khắc 6210102 Điêu khắc 

5210103 Hội họa 6210103 Hội họa 
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5210104 Đồ họa 6210104 Đồ họa 

5210105 Gốm 6210105 Gốm 

52102 Nghệ thuật trình diễn 62102 Nghệ thuật trình diễn 

5210201 Nghệ thuật biểu diễn ca kịch 
Huế     

5210202 Nghệ thuật biểu diễn dân ca     

5210203 Nghệ thuật biểu diễn chèo     

5210204 Nghệ thuật biểu diễn tuồng     

5210205 Nghệ thuật biểu diễn cải lương     

5210206 Nghệ thuật biểu diễn kịch múa     

5210207 Nghệ thuật biểu diễn múa dân 
gian dân tộc     

5210208 Nghệ thuật biểu diễn xiếc     

5210209 Nghệ thuật biểu diễn dân ca 
quan họ     

5210210 Nghệ thuật biểu diễn kịch nói     

5210211 Diễn viên kịch - điện ảnh 6210211 Diễn viên kịch - điện ảnh 

    6210212 Diễn viên sân khấu kịch 
hát 

    6210213 Diễn viên múa 

5210214 Biên đạo múa 6210214 Biên đạo múa 

    6210215 Huấn luyện múa 

5210216 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 6210216 Biểu diễn nhạc cụ truyền 
thống 

5210217 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 6210217 Biểu diễn nhạc cụ phương 
tây 

5210218 Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ     

5210219 Nhạc công kịch hát dân tộc     

5210220 Nhạc công truyền thống Huế     

5210221 Piano 6210221 Piano 

5210222 Nhạc Jazz 6210222 Nhạc Jazz 

5210223 Violon     

5210224 Organ     

5210225 Thanh nhạc 6210225 Thanh nhạc 

5210226 Lý thuyết âm nhạc     

5210227 Sáng tác âm nhạc 6210227 Sáng tác âm nhạc 
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5210228 Chỉ huy hợp xướng 6210228 Chỉ huy âm nhạc 

5210229 Biên tập và dàn dựng ca, múa, 
nhạc     

5210230 Sản xuất phim 6210230 Sản xuất phim 

5210231 Sản xuất phim hoạt hình 6210231 Sản xuất phim hoạt hình 

5210232 Quay phim 6210232 Quay phim 

5210233 Phục vụ điện ảnh, sân khấu 6210233 Phục vụ điện ảnh, sân khấu 

    6210234 Đạo diễn sân khấu 

5210235 Sản xuất nhạc cụ 6210235 Sản xuất nhạc cụ 

5210236 Văn hóa, văn nghệ quần chúng     

5210237 Tổ chức sự kiện     

52103 Nghệ thuật nghe nhìn 62103 Nghệ thuật nghe nhìn 

5210301 Dựng ảnh     

5210302 Chụp ảnh     

5210303 Nhiếp ảnh 6210303 Nhiếp ảnh 

5210304 Ghi dựng đĩa, băng từ 6210304 Ghi dựng đĩa, băng từ 

5210305 Khai thác thiết bị phát thanh 6210305 Khai thác thiết bị phát 
thanh 

5210306 Khai thác thiết bị truyền hình 6210306 Khai thác thiết bị truyền 
hình 

5210307 Tu sửa tư liệu nghe nhìn 6210307 Tu sửa tư liệu nghe nhìn 

5210308 Kỹ thuật sản xuất chương trình 
truyền hình 6210308 Kỹ thuật sản xuất chương 

trình truyền hình 

5210309 Công nghệ điện ảnh - truyền 
hình 6210309 Công nghệ điện ảnh - 

truyền hình 

5210310 Thiết kế âm thanh - ánh sáng 6210310 Thiết kế âm thanh - ánh 
sáng 

5210311 Thiết kế nghe nhìn     

5210312 Chiếu sáng nghệ thuật     

52104 Mỹ thuật ứng dụng 62104 Mỹ thuật ứng dụng 

5210401 Thiết kế công nghiệp 6210401 Thiết kế công nghiệp 

5210402 Thiết kế đồ họa 6210402 Thiết kế đồ họa 

5210403 Thiết kế thời trang 6210403 Thiết kế thời trang 

5210404 Thiết kế nội thất 6210404 Thiết kế nội thất 

5210405 Thiết kế mỹ thuật sân khấu -
 điện ảnh 6210405 Thiết kế mỹ thuật sân khấu 

- điện ảnh 
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5210406 Tạo hình hóa trang     

5210407 Thủ công mỹ nghệ     

5210408 Đúc, dát đồng mỹ nghệ 6210408 Đúc, dát đồng mỹ nghệ 

5210409 Chạm khắc đá 6210409 Chạm khắc đá 

5210410 Gia công đá quý 6210410 Gia công đá quý 

5210411 Kim hoàn 6210411 Kim hoàn 

5210412 Sơn mài     

5210413 Kỹ thuật sơn mài và khảm trai 6210413 Kỹ thuật sơn mài và khảm 
trai 

5210414 Đồ gốm mỹ thuật 6210414 Đồ gốm mỹ thuật 

5210415 Thêu ren mỹ thuật     

5210416 Sản xuất hàng mây tre đan     

5210417 Sản xuất tranh     

5210418 Trang trí nội thất 6210418 Trang trí nội thất 

5210419 Thiết kế trang trí sản phẩm, bao 
bì 6210419 Thiết kế trang trí sản 

phẩm, bao bì 

5210420 Thiết kế tạo dáng, tạo mẫu sản 
phẩm vật liệu xây dựng 6210420 

Thiết kế tạo dáng, tạo mẫu 
sản phẩm vật liệu xây 
dựng 

5210421 Thiết kế đồ gỗ     

5210422 Mộc mỹ nghệ     

5210423 Gia công và thiết kế sản phẩm 
mộc 6210423 Gia công và thiết kế sản 

phẩm mộc 

522 Nhân văn 622 Nhân văn 

52201 Ngôn ngữ và văn hóa Việt 
Nam 62201 Ngôn ngữ và văn hóa Việt 

Nam 

5220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 6220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt 
Nam 

    6220102 Văn hóa các dân tộc thiểu 
số Việt Nam 

    6220103 Việt Nam học 

5220104 Ngôn ngữ Chăm     

5220105 Ngôn ngữ H'mong     

5220106 Ngôn ngữ Jrai     

5220107 Ngôn ngữ Khme     

5220108 Văn hóa các dân tộc thiểu số 
Việt Nam     
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52202 Ngôn ngữ và văn hóa nước 
ngoài 62202 Ngôn ngữ và văn hóa 

nước ngoài 

5220201 Phiên dịch tiếng Anh hàng 
không 6220201 Phiên dịch tiếng Anh hàng 

không 

5220202 Phiên dịch tiếng Anh thương 
mại 6220202 Phiên dịch tiếng Anh 

thương mại 

5220203 Phiên dịch tiếng Anh du lịch 6220203 Phiên dịch tiếng Anh du 
lịch 

5220204 Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, 
thương mại 6220204 Phiên dịch tiếng Nhật kinh 

tế, thương mại 

5220205 Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, 
thương mại 6220205 Phiên dịch tiếng Đức kinh 

tế, thương mại 

5220206 Tiếng Anh 6220206 Tiếng Anh 

5220207 Tiếng Nga     

5220208 Tiếng Pháp 6220208 Tiếng Pháp 

5220209 Tiếng Trung Quốc 6220209 Tiếng Trung Quốc 

5220210 Tiếng Đức     

5220211 Tiếng Hàn Quốc 6220211 Tiếng Hàn Quốc 

5220212 Tiếng Nhật 6220212 Tiếng Nhật 

    6220213 Tiếng Thái 

    6220214 Tiếng Khơ me 

    6220215 Tiếng Lào 

52203 Nhân văn khác 62203 Nhân văn khác 

5220301 Quản lý văn hóa 6220301 Quản lý văn hóa 

531 Khoa học xã hội và hành vi 631 Khoa học xã hội và hành 
vi 

53103 Xã hội học và nhân học 63103 Xã hội học và nhân học 

5310301 Giáo dục đồng đẳng 6310301 Giáo dục đồng đẳng 

532 Báo chí và thông tin 632 Báo chí và thông tin 

53201 Báo chí và truyền thông 63201 Báo chí và truyền thông 

5320101 Phóng viên, biên tập đài cơ sở 6320101 Phóng viên, biên tập đài cơ 
sở 

5320102 Báo chí 6320102 Báo chí 

5320103 Phóng viên, biên tập 6320103 Truyền thông đa phương 
tiện 

5320104 Công nghệ phát thanh - truyền 
hình 6320104 Công nghệ truyền thông 
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5320105 Công nghệ truyền thông     

5320106 Truyền thông đa phương tiện     

5320107 Quan hệ công chúng     

53202 Thông tin - Thư viện 63202 Thông tin - Thư viện 

5320201 Thư viện 6320201 Thư viện 

    6320202 Khoa học thư viện 

5320203 Thư viện - Thiết bị trường học     

5320204 Thông tin đối ngoại     

53203 Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng 63203 Văn thư - Lưu trữ - Bảo 
tàng 

5320301 Văn thư hành chính 6320301 Văn thư hành chính 

5320302 Văn thư - lưu trữ     

5320303 Lưu trữ và quản lý thông tin     

5320304 Hệ thống thông tin quản lý 6320304 Hệ thống thông tin quản lý 

5320305 Lưu trữ 6320305 Lưu trữ 

5320306 Thư ký 6320306 Thư ký 

5320307 Hành chính văn phòng     

5320308 Thư ký văn phòng 6320308 Thư ký văn phòng 

5320309 Bảo tàng 6320309 Bảo tàng 

5320310 Bảo tồn và khai thác di tích, di 
sản lịch sử - văn hóa     

53204 Xuất bản - Phát hành 63204 Xuất bản - Phát hành 

5320401 Phát hành xuất bản phẩm 6320401 Phát hành xuất bản phẩm 

5320402 Xuất bản     

5320403 Quản lý xuất bản phẩm     

534 Kinh doanh và quản lý 634 Kinh doanh và quản lý 

53401 Kinh doanh 63401 Kinh doanh 

5340101 Kinh doanh thương mại và dịch 
vụ 6340101 Kinh doanh thương mại 

5340102 Kinh doanh xuất nhập khẩu     

5340103 Kinh doanh ngân hàng     

5340104 Kinh doanh bưu chính viễn 
thông     

5340105 Kinh doanh xăng dầu và khí đốt     

5340106 Kinh doanh xuất bản phẩm     
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5340107 Kinh doanh vật liệu xây dựng     

5340108 Kinh doanh bất động sản     

5340109 Kinh doanh vận tải đường thủy     

5340110 Kinh doanh vận tải đường bộ     

5340111 Kinh doanh vận tải đường sắt     

5340112 Kinh doanh vận tải hàng không     

5340113 Kinh doanh xuất bản phẩm văn 
hóa 6340113 Kinh doanh xuất bản phẩm 

văn hóa 

    6340114 Quản trị kinh doanh 

5340115 Quản trị kinh doanh vận tải biển 6340115 Quản trị kinh doanh vận tải 
biển 

5340116 Quản trị kinh doanh vận tải 
đường thủy nội địa 6340116 Quản trị kinh doanh vận tải 

đường thủy nội địa 

5340117 Quản trị kinh doanh vận tải 
đường bộ 6340117 Quản trị kinh doanh vận tải 

đường bộ 

5340118 Quản trị kinh doanh vận tải 
đường sắt 6340118 Quản trị kinh doanh vận tải 

đường sắt 

5340119 Quản trị kinh doanh vận tải 
hàng không 6340119 Quản trị kinh doanh vận tải 

hàng không 

5340120 Quản trị kinh doanh lương thực 
- thực phẩm 6340120 Quản trị kinh doanh lương 

thực - thực phẩm 

5340121 Quản trị kinh doanh vật tư nông 
nghiệp 6340121 Quản trị kinh doanh vật tư 

nông nghiệp 

5340122 Quản trị kinh doanh vật tư công 
nghiệp 6340122 Quản trị kinh doanh vật tư 

công nghiệp 

5340123 Quản trị kinh doanh vật tư xây 
dựng 6340123 Quản trị kinh doanh vật tư 

xây dựng 

5340124 Quản trị kinh doanh thiết bị vật 
tư văn phòng 6340124 Quản trị kinh doanh thiết 

bị vật tư văn phòng 

5340125 Quản trị kinh doanh xăng dầu 
và gas 6340125 Quản trị kinh doanh xăng 

dầu và gas 

5340126 Quản trị kinh doanh bất động 
sản 6340126 Quản trị kinh doanh bất 

động sản 

5340127 Quản lý kinh doanh điện 6340127 Quản lý kinh doanh điện 

5340128 Quản lý doanh nghiệp     

5340129 Quản lý và kinh doanh du lịch     

5340130 Quản lý và kinh doanh khách 
sạn     



86 
 

5340131 Quản lý và kinh doanh nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống     

5340132 Quản lý và bán hàng siêu thị     

5340133 Quản lý kho hàng     

5340134 Dịch vụ thương mại hàng không 6340134 Dịch vụ thương mại hàng 
không 

5340135 Marketing 6340135 Marketing 

5340136 Marketing du lịch 6340136 Marketing du lịch 

5340137 Marketing thương mại 6340137 Marketing thương mại 

5340138 Nghiệp vụ bán hàng 6340138 Quản trị bán hàng 

5340139 Bán hàng trong siêu thị     

5340140 Quan hệ công chúng 6340140 Quan hệ công chúng 

5340141 Logistic 6340141 Logistic 

5340142 Kế hoạch đầu tư     

5340143 Thương mại điện tử     

53402 Tài chính - Ngân hàng - 
Bảo hiểm 63402 Tài chính - Ngân hàng - 

Bảo hiểm 

5340201 Tài chính doanh nghiệp 6340201 Tài chính doanh nghiệp 

5340202 Tài chính - Ngân hàng 6340202 Tài chính - Ngân hàng 

5340203 Tài chính tín dụng 6340203 Tài chính tín dụng 

5340204 Bảo hiểm 6340204 Bảo hiểm 

5340205 Bảo hiểm xã hội 6340205 Bảo hiểm xã hội 

53403 Kế toán - Kiểm toán 63403 Kế toán - Kiểm toán 

    6340301 Kế toán 

5340302 Kế toán doanh nghiệp 6340302 Kế toán doanh nghiệp 

5340303 Kế toán lao động, tiền lương và 
bảo hiểm xã hội 6340303 Kế toán lao động, tiền 

lương và bảo hiểm xã hội 

5340304 Kế toán vật tư 6340304 Kế toán vật tư 

5340305 Kế toán ngân hàng 6340305 Kế toán ngân hàng 

5340306 Kế toán tin học     

5340307 Kế toán hành chính sự nghiệp     

5340308 Kế toán hợp tác xã     

5340309 Kế toán xây dựng     

5340310 Kiểm toán   Kiểm toán 

53404 Quản trị - Quản lý 63404 Quản trị - Quản lý 
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5340401 Quản trị nhân sự 6340401 Quản trị nhân sự 

5340402 Quản trị nhân lực 6340402 Quản trị nhân lực 

    6340403 Quản trị văn phòng 

5340404 Quản trị doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 6340404 Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 

5340405 Quản trị nhà máy sản xuất may 6340405 Quản trị nhà máy sản xuất 
may 

5340406 Quản lý nhà đất 6340406 Quản lý nhà đất 

5340407 Quản lý công trình đô thị     

5340408 Quản lý giao thông đô thị 6340408 Quản lý giao thông đô thị 

5340409 Quản lý khai thác công 
trình thủy lợi 6340409 Quản lý khai thác công 

trình thủy lợi 

5340410 Quản lý khu đô thị 6340410 Quản lý khu đô thị 

5340411 Quản lý cây xanh đô thị 6340411 Quản lý cây xanh đô thị 

5340412 Quản lý công trình đường thủy 6340412 Quản lý công trình đường 
thủy 

5340413 Quản lý công trình biển 6340413 Quản lý công trình biển 

5340414 Quản lý tòa nhà 6340414 Quản lý tòa nhà 

5340415 Quản lý lao động tiền lương và 
bảo trợ xã hội     

5340416 Quản lý thiết bị trường học     

538 Pháp luật 638 Pháp luật 

53802 Dịch vụ pháp lý 63802 Dịch vụ pháp lý 

5380201 Dịch vụ pháp lý 6380201 Dịch vụ pháp lý 

5380202 Công chứng 6380202 Công chứng 

542 Khoa học sự sống 642 Khoa học sự sống 

54202 Sinh học ứng dụng 64202 Sinh học ứng dụng 

5420201 Sinh học ứng dụng 6420201 Sinh học ứng dụng 

5420202 Công nghệ sinh học 6420202 Công nghệ sinh học 

5420203 Vi sinh - hóa sinh 6420203 Vi sinh - hóa sinh 

544 Khoa học tự nhiên 644 Khoa học tự nhiên 

54402 Khoa học trái đất 64402 Khoa học trái đất 

5440201 Quan trắc khí tượng hàng không 6440201 Quan trắc khí tượng hàng 
không 

5440202 Quan trắc khí tượng nông 
nghiệp 6440202 Quan trắc khí tượng nông 

nghiệp 
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5440203 Quan trắc hải văn 6440203 Quan trắc hải văn 

5440204 Quan trắc khí tượng bề mặt 6440204 Quan trắc khí tượng bề mặt 

5440205 Địa chất học     

5440206 Khí tượng 6440206 Khí tượng học 

5440207 Thủy văn 6440207 Thủy văn 

546 Toán và thống kê 646 Toán và thống kê 

54602 Thống kê 64602 Thống kê 

5460201 Thống kê 6460201 Thống kê 

5460202 Thống kê doanh nghiệp 6460202 Thống kê doanh nghiệp 

5460203 Hệ thống thông tin kinh tế 6460203 Hệ thống thông tin kinh tế 

548 Máy tính và công nghệ thông 
tin 648 Máy tính và công nghệ 

thông tin 

54801 Máy tính 64801 Máy tính 

5480101   6480101 Khoa học máy tính 

5480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy 
tính 6480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp 

máy tính 

5480103 Thiết kế mạch điện tử trên máy 
tính 6480103 Thiết kế mạch điện tử trên 

máy tính 

5480104 Truyền thông và mạng máy tính 6480104 Truyền thông và mạng 
máy tính 

5480105 Công nghệ kỹ thuật phần cứng 
máy tính 6480105 Công nghệ kỹ thuật máy 

tính 

5480106 Công nghệ kỹ thuật phần mềm 
máy tính     

54802 Công nghệ thông tin 64802 Công nghệ thông tin 

    6480201 Công nghệ thông tin 

5480202 Công nghệ thông tin (ứng dụng 
phần mềm) 6480202 Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm) 

    6480203 Hệ thống thông tin 

5480204 Tin học văn phòng 6480204 Tin học văn phòng 

5480205 Tin học viễn thông ứng dụng 6480205 Tin học viễn thông ứng 
dụng 

5480206 Tin học ứng dụng 6480206 Tin học ứng dụng 

5480207 Xử lý dữ liệu 6480207 Xử lý dữ liệu 

5480208 Lập trình máy tính 6480208 Lập trình máy tính 

5480209 Quản trị cơ sở dữ liệu 6480209 Quản trị cơ sở dữ liệu 

5480210 Quản trị mạng máy tính 6480210 Quản trị mạng máy tính 
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5480211 Quản trị hệ thống     

5480212 Lập trình/Phân tích hệ thống     

5480213 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp 
bằng máy tính     

5480214 Vẽ và thiết kế trên máy tính 6480214 Vẽ và thiết kế trên máy 
tính 

5480215 Thương mại điện tử 6480215 Thương mại điện tử 

5480216 Thiết kế đồ họa 6480216 Thiết kế đồ họa 

5480217 Thiết kế trang Web 6480217 Thiết kế trang Web 

5480218 Thiết kế và quản lý Website     

5480219 An ninh mạng 6480219 An ninh mạng 

551 Công nghệ kỹ thuật 651 Công nghệ kỹ thuật 

55101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 
và công trình xây dựng 65101 

Công nghệ kỹ thuật kiến 
trúc và công trình xây 
dựng 

    6510101 Công nghệ kỹ thuật kiến 
trúc 

5510102 Công nghệ kỹ thuật công trình 
giao thông 6510102 Công nghệ kỹ thuật giao 

thông 

5510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 6510103 Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng 

5510104 Công nghệ kỹ thuật công trình 
xây dựng 6510104 Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

5510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây 
dựng 6510105 Công nghệ kỹ thuật vật 

liệu xây dựng 

5510106 Công nghệ kỹ thuật nội thất và 
điện nước công trình     

5510107 Công trình thủy lợi     

5510108 Xây dựng và hoàn thiện công 
trình thủy lợi 6510108 Xây dựng và hoàn thiện 

công trình thủy lợi 

5510109 Xây dựng công trình thủy 6510109 Xây dựng công trình thủy 

5510110 Xây dựng và bảo dưỡng công 
trình giao thông đường sắt 6510110 

Xây dựng và bảo dưỡng 
công trình giao thông 
đường sắt 

5510111 Bảo dưỡng, sửa chữa công trình 
giao thông đường sắt đô thị 6510111 

Bảo dưỡng, sửa chữa công 
trình giao thông đường sắt 
đô thị 

5510112 Lắp đặt cầu 6510112 Lắp đặt cầu 

5510113 Lắp đặt giàn khoan 6510113 Lắp đặt giàn khoan 
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5510114 Xây dựng công trình thủy điện     

5510115 Xây dựng công trình mỏ     

5510116 Kỹ thuật xây dựng mỏ 6510116 Kỹ thuật xây dựng mỏ 

5510117 Trùng tu di tích lịch sử 6510117 Trùng tu di tích lịch sử 

5510118 Kỹ thuật phục chế, gia công nhà 
gỗ cổ 6510118 Kỹ thuật phục chế, gia 

công nhà gỗ cổ 

5510119 Sửa chữa, bảo trì cảng hàng 
không 6510119 Sửa chữa, bảo trì cảng 

hàng không 

5510120 Thí nghiệm và kiểm tra chất 
lượng công trình xây dựng     

55102 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 65102 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

5510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

5510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy 
kéo 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

5510203 Công nghệ kỹ thuật đầu máy, 
toa xe     

5510204 
  

Công nghệ kỹ thuật đóng mới 
thân tàu biển 6510204 Công nghệ kỹ thuật đóng 

mới thân tàu biển 

5510205 Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy     

5510206 Công nghệ kỹ thuật máy nông - 
lâm nghiệp     

5510207 Công nghệ kỹ thuật máy và thiết 
bị hóa chất     

5510208 Công nghệ kỹ thuật thủy lực     

5510209 Công nghệ kỹ thuật kết cấu thép     

5510210 Công nghệ kỹ thuật đo lường     

5510211 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 6510211 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

5510212 Công nghệ chế tạo dụng cụ 6510212 Công nghệ chế tạo máy 

5510213 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 6510213 Công nghệ chế tạo vỏ tàu 
thủy 

5510214 Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng 
toa xe 6510214 Công nghệ chế tạo, bảo 

dưỡng toa xe 

5510215 Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng 
đầu máy 6510215 Công nghệ chế tạo, bảo 

dưỡng đầu máy 

5510216 Công nghệ ô tô 6510216 Công nghệ ô tô 

5510217 Công nghệ hàn     

55103 Công nghệ kỹ thuật điện, điện 
tử và viễn thông 65103 Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử và viễn thông 
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5510301 Nhiệt điện     

5510302 Thủy điện     

5510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện 
tử 6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 

5510304 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 6510304 Công nghệ kỹ thuật cơ 
điện tử 

5510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển 
tự động 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

5510306 Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng 
đô thị     

5510307 Công nghệ kỹ thuật điện tàu 
thủy     

5510308 Công nghệ kỹ thuật điện đầu 
máy và toa xe     

5510309 Công nghệ kỹ thuật điện máy 
bay     

5510310 Công nghệ kỹ thuật điện máy 
mỏ     

5510311 Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế     

5510312   6510312 Công nghệ kỹ thuật điện 
tử, truyền thông 

55104 Công nghệ hóa học, vật liệu, 
luyện kim và môi trường 65104 

Công nghệ hóa học, vật 
liệu, luyện kim và môi 
trường 

5510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 6510401 Công nghệ kỹ thuật hóa 
học 

5510402 Công nghệ hóa hữu cơ     

5510403 Công nghệ hóa vô cơ     

5510404 Hóa phân tích     

5510405 Công nghệ hóa nhựa     

5510406 Công nghệ hóa nhuộm 6510406 Công nghệ hóa nhuộm 

5510407 Công nghệ hóa Silicat     

5510408 Công nghệ điện hóa     

5510409 Công nghệ chống ăn mòn kim 
loại 6510409 Công nghệ chống ăn mòn 

kim loại 

5510410 Công nghệ mạ 6510410 Công nghệ mạ 

5510411 Công nghệ sơn     

5510412 Công nghệ sơn tĩnh điện 6510412 Công nghệ sơn tĩnh điện 
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5510413 Công nghệ sơn điện di     

5510414 Công nghệ sơn ô tô     

5510415 Công nghệ sơn tàu thủy 6510415 Công nghệ sơn tàu thủy 

5510416 Công nghệ kỹ thuật vật liệu 6510416 Công nghệ vật liệu 

5510417 Công nghệ nhiệt luyện 6510417 Công nghệ nhiệt luyện 

5510418 Công nghệ đúc kim loại 6510418 Công nghệ đúc kim loại 

5510419 Công nghệ cán, kéo kim loại 6510419 Công nghệ cán, kéo kim 
loại 

5510420 Công nghệ gia công kim loại     

5510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường 6510421 Công nghệ kỹ thuật môi 
trường 

5510422 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên 
nước 6510422 Công nghệ kỹ thuật tài 

nguyên nước 

55105 Công nghệ sản xuất 65105 Công nghệ sản xuất 

5510501 Công nghệ sản xuất bột giấy và 
giấy 6510501 Công nghệ sản xuất bột 

giấy và giấy 

5510502 Công nghệ sản xuất alumin 6510502 Công nghệ sản xuất alumin 

5510503 Công nghệ sản xuất sản phẩm từ 
cao su 6510503 Công nghệ sản xuất sản 

phẩm từ cao su 

5510504 Công nghệ sản xuất chất dẻo từ 
Polyme 6510504 Công nghệ sản xuất chất 

dẻo từ Polyme 

5510505 Công nghệ sản xuất ván nhân 
tạo 6510505 Công nghệ sản xuất ván 

nhân tạo 

5510506 Công nghệ gia công kính xây 
dựng 6510506 Công nghệ gia công kính 

xây dựng 

5510507 Sản xuất vật liệu hàn 6510507 Sản xuất vật liệu hàn 

5510508 Sản xuất vật liệu nổ công 
nghiệp 6510508 Sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp 

5510509 Sản xuất các chất vô cơ 6510509 Sản xuất các chất vô cơ 

5510510 Sản xuất sản phẩm giặt tẩy 6510510 Sản xuất sản phẩm giặt tẩy 

5510511 Sản xuất phân bón 6510511 Sản xuất phân bón 

5510512 Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 6510512 Sản xuất thuốc bảo vệ thực 
vật 

5510513 Sản xuất sơn 6510513 Sản xuất sơn 

5510514 Sản xuất xi măng 6510514 Sản xuất xi măng 

5510515 Sản xuất bao bì xi măng     

5510516 Sản xuất gạch Ceramic     
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5510517 Sản xuất gạch Granit     

5510518 Sản xuất đá bằng cơ giới     

5510519 Sản xuất vật liệu chịu lửa     

5510520 Sản xuất vật liệu phụ trợ dùng 
trong đóng tàu     

5510521 Sản xuất bê tông nhựa nóng     

5510522 Sản xuất sứ xây dựng 6510522 Sản xuất sứ xây dựng 

5510523 Sản xuất sản phẩm sứ dân dụng 6510523 Sản xuất sản phẩm sứ dân 
dụng 

5510524 Sản xuất sản phẩm kính, thủy 
tinh 6510524 Sản xuất sản phẩm 

kính, thủy tinh 

5510525 Sản xuất pin, ắc quy 6510525 Sản xuất pin, ắc quy 

5510526 Sản xuất khí cụ điện 6510526 Sản xuất khí cụ điện 

5510527 Sản xuất sản phẩm cách điện 6510527 Sản xuất sản phẩm cách 
điện 

5510528 Sản xuất dụng cụ đo điện 6510528 Sản xuất dụng cụ đo điện 

5510529 Sản xuất động cơ điện 6510529 Sản xuất động cơ điện 

5510530 Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu 
nối 6510530 Sản xuất cáp điện và thiết 

bị đầu nối 

5510531 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình 6510531 Sản xuất dụng cụ chỉnh 
hình 

5510532 Sản xuất dụng cụ phục hồi chức 
năng 6510532 Sản xuất dụng cụ phục hồi 

chức năng 

5510533 Sản xuất dụng cụ thể thao 6510533 Sản xuất dụng cụ thể thao 

5510534 Sản xuất vật liệu không nung và 
cốt liệu 6510534 Sản xuất vật liệu không 

nung và cốt liệu 

5510535 Sản xuất tấm lợp Fibro xi măng     

5510536 Sản xuất gốm xây dựng 6510536 Sản xuất gốm xây dựng 

5510537 Sản xuất sản phẩm gốm dân 
dụng 6510537 Sản xuất sản phẩm gốm 

dân dụng 

5510538 Chế biến mủ cao su 6510538 Chế biến mủ cao su 

55106 Quản lý công nghiệp 65106 Quản lý công nghiệp 

5510601 Quản lý sản xuất công nghiệp 6510601 Quản lý công nghiệp 

5510602 Công nghệ quản lý chất lượng     

5510603 Kiểm nghiệm chất lượng lương 
thực, thực phẩm 6510603 Kiểm nghiệm chất lượng 

lương thực, thực phẩm 

5510604 Kiểm nghiệm đường mía 6510604 Kiểm nghiệm đường mía 
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5510605 Kiểm nghiệm bột giấy và giấy 6510605 Kiểm nghiệm bột giấy và 
giấy 

5510606 Thí nghiệm và kiểm tra chất 
lượng cầu đường bộ 6510606 Thí nghiệm và kiểm tra 

chất lượng cầu đường bộ 

5510607 Phân tích cơ lý hóa xi măng 6510607 Phân tích cơ lý hóa xi 
măng 

5510608 Phân tích các sản phẩm alumin 
và bauxit 6510608 Phân tích các sản phẩm 

alumin và bauxit 

5510609 Kiểm tra và phân tích hóa chất 6510609 Kiểm tra và phân tích hóa 
chất 

5510610 Giám định khối lượng, chất 
lượng than 6510610 Giám định khối lượng, 

chất lượng than 

5510611 Đo lường dao động và cân bằng 
động 6510611 Đo lường dao động và cân 

bằng động 

5510612 Kiểm tra phân tích kết cấu thép 
và kim loại 6510612 Kiểm tra phân tích kết cấu 

thép và kim loại 

5510613 Đo lường và phân tích các thành 
phần kim loại 6510613 Đo lường và phân tích các 

thành phần kim loại 

5510614 Kiểm nghiệm chất lượng cao su 6510614 Kiểm nghiệm chất lượng 
cao su 

5510615 Kiểm nghiệm, phân tích gốm, 
sứ, thủy tinh 6510615 Kiểm nghiệm, phân tích 

gốm, sứ, thủy tinh 

55107 Công nghệ dầu khí và khai 
thác 65107 Công nghệ dầu khí và 

khai thác 

5510701 Công nghệ kỹ thuật hóa dầu 6510701   

5510702 Khoan khai thác dầu khí 6510702 Khoan khai thác dầu khí 

5510703 Khoan thăm dò dầu khí 6510703 Khoan thăm dò dầu khí 

5510704 Sản xuất các sản phẩm lọc dầu 6510704 Sản xuất các sản phẩm lọc 
dầu 

5510705 Kỹ thuật phân tích các sản phẩm 
hóa dầu và lọc dầu     

5510706 Kỹ thuật xăng dầu     

5510707 Phân tích các sản phẩm lọc dầu 6510707 Phân tích các sản phẩm lọc 
dầu 

5510708 Thí nghiệm các sản phẩm hóa 
dầu 6510708 Thí nghiệm các sản phẩm 

hóa dầu 

5510709 Vận hành thiết bị hóa dầu 6510709 Vận hành thiết bị hóa dầu 

5510710 Vận hành trạm phân phối các 
sản phẩm dầu khí 6510710 Vận hành trạm phân phối 

các sản phẩm dầu khí 
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5510711 Vận hành trạm sản xuất khí, khí 
hóa lỏng 6510711 Vận hành trạm sản xuất 

khí, khí hóa lỏng 

5510712 Vận hành thiết bị chế biến dầu 
khí 6510712 Vận hành thiết bị chế biến 

dầu khí 

5510713 Vận hành thiết bị khai thác dầu 
khí 6510713 Vận hành thiết bị khai thác 

dầu khí 

5510714 Vận hành thiết bị lọc dầu 6510714 Vận hành thiết bị lọc dầu 

5510715 Vận hành thiết bị sản xuất phân 
đạm từ khí dầu mỏ 6510715 Vận hành thiết bị sản xuất 

phân đạm từ khí dầu mỏ 

5510716 Vận hành trạm và đường ống 
dẫn dầu khí 6510716 Vận hành trạm và đường 

ống dẫn dầu khí 

5510717 Chọn mẫu và hóa nghiệm dầu 
khí 6510717 Chọn mẫu và hóa nghiệm 

dầu khí 

5510718 Sửa chữa thiết bị khai thác dầu 
khí 6510718 Sửa chữa thiết bị khai thác 

dầu khí 

55108 Công nghệ kỹ thuật in 65108 Công nghệ kỹ thuật in 

5510801 Công nghệ chế tạo khuôn in 6510801 Công nghệ chế tạo khuôn 
in 

5510802 Công nghệ in 6510802 Công nghệ in 

5510803 Công nghệ hoàn thiện xuất bản 
phẩm     

5510804 Công nghệ chế bản điện tử     

55109 Công nghệ kỹ thuật địa chất, 
địa vật lý và trắc địa 65109 Công nghệ kỹ thuật địa 

chất, địa vật lý và trắc địa 

5510901 Công nghệ kỹ thuật địa chất 6510901 Công nghệ kỹ thuật địa 
chất 

5510902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa 6510902 Công nghệ kỹ thuật 
trắc địa 

5510903 Địa chất công trình     

5510904 Địa chất thủy văn     

5510905 Địa chất thăm dò khoáng sản     

5510906 Địa chất dầu khí     

5510907 Trắc địa - Địa hình - Địa chính 6510907 Trắc địa - địa hình - địa 
chính 

5510908 Đo đạc bản đồ 6510908 Đo đạc bản đồ 

5510909 Đo đạc địa chính 6510909 Đo đạc địa chính 

5510910 Trắc địa công trình 6510910 Trắc địa công trình 

5510911 Quan trắc khí tượng 6510911 Quan trắc khí tượng 
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5510912 Khảo sát địa hình 6510912 Khảo sát địa hình 

5510913 Khảo sát địa chất 6510913 Khảo sát địa chất 

5510914 Khảo sát thủy văn 6510914 Khảo sát thủy văn 

5510915 Khoan thăm dò địa chất 6510915 Khoan thăm dò địa chất 

5510916 Biên chế bản đồ     

5510917 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)     

5510918 Quản lý thông tin tư liệu địa 
chính     

55110 Công nghệ kỹ thuật mỏ 65110 Công nghệ kỹ thuật mỏ 

5511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ 6511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ 

5511002 Công nghệ tuyển khoáng 6511002 Công nghệ tuyển khoáng 

5511003 Khai thác mỏ     

5511004 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò 6511004 Kỹ thuật khai thác mỏ 
hầm lò 

5511005 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên     

5511006 Vận hành thiết bị sàng tuyển 
than 6511006 Vận hành thiết bị sàng 

tuyển than 

5511007 Vận hành thiết bị sàng tuyển 
quặng kim loại 6511007 Vận hành thiết bị sàng 

tuyển quặng kim loại 

5511008 Khoan nổ mìn 6511008 Khoan nổ mìn 

5511009 Khoan đào đường hầm 6511009 Khoan đào đường hầm 

5511010 Khoan khai thác mỏ 6511010 Khoan khai thác mỏ 

5511011 Vận hành thiết bị mỏ hầm lò 6511011 Vận hành thiết bị mỏ hầm 
lò 

5511012 Vận hành trạm khí hóa than 6511012 Vận hành trạm khí hóa 
than 

5511013 Vận hành, sửa chữa trạm xử lý 
nước thải mỏ hầm lò 6511013 Vận hành, sửa chữa trạm 

xử lý nước thải mỏ hầm lò 

552 Kỹ thuật 652 Kỹ thuật 

55201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 65201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ 
thuật 

5520101 Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu 
bay 6520101 Kỹ thuật bảo dưỡng cơ 

khí tàu bay 

5520102 Kỹ thuật máy nông nghiệp 6520102 Kỹ thuật máy nông 
nghiệp 

5520103 Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ 6520103 Kỹ thuật lắp đặt ống công 
nghệ 
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5520104 Chế tạo thiết bị cơ khí 6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí 

5520105 Chế tạo khuôn mẫu 6520105 Chế tạo khuôn mẫu 

5520106 Gia công ống công nghệ 6520106 Gia công ống công nghệ 

5520107 Gia công và lắp dựng kết cấu 
thép 6520107 Gia công và lắp dựng kết 

cấu thép 

5520108 Gia công khuôn dưỡng và 
phóng dạng tàu thủy 6520108 Gia công khuôn dưỡng và 

phóng dạng tàu thủy 

5520109 Gia công lắp ráp hệ thống ống 
tàu thủy 6520109 Gia công lắp ráp hệ thống 

ống tàu thủy 

5520110 Gia công và lắp ráp nội thất tàu 
thủy 6520110 Gia công và lắp ráp nội 

thất tàu thủy 

5520111 Lắp ráp ô tô 6520111 Lắp ráp ô tô 

5520112 Lắp ráp hệ thống động lực tàu 
thủy 6520112 Lắp ráp hệ thống động lực 

tàu thủy 

5520113 Lắp đặt thiết bị cơ khí 6520113 Lắp đặt thiết bị cơ khí 

5520114 Lắp đặt thiết bị lạnh 6520114 Lắp đặt thiết bị lạnh 

5520115 Cơ khí động lực     

5520116 Cơ khí hóa chất     

5520117 Cơ khí chế tạo     

5520118 Cơ - Điện mỏ     

5520119 Cơ - Điện tuyển khoáng     

5520120 Cơ - Điện nông nghiệp     

5520121 Cắt gọt kim loại 6520121 Cắt gọt kim loại 

5520122 Gò 6520122 Gò 

5520123 Hàn 6520123 Hàn 

5520124 Rèn, dập 6520124 Rèn, dập 

5520125 Nguội chế tạo 6520125 Nguội chế tạo 

5520126 Nguội sửa chữa máy công cụ 6520126 Nguội sửa chữa máy công 
cụ 

5520127 Nguội lắp ráp cơ khí 6520127 Nguội lắp ráp cơ khí 

5520128 Sửa chữa, lắp ráp xe máy     

5520129 Sửa chữa, vận hành tàu cuốc     

5520130 Sửa chữa máy tàu biển 6520130 Sửa chữa máy tàu biển 

5520131 Sửa chữa máy tàu thủy 6520131 Sửa chữa máy tàu thủy 

5520132 Sửa chữa thiết bị dệt 6520132 Sửa chữa thiết bị dệt 

5520133 Sửa chữa thiết bị may 6520133 Sửa chữa thiết bị may 
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5520134 Sửa chữa thiết bị chế biến gỗ 6520134 Sửa chữa thiết bị chế biến 
gỗ 

5520135 Sửa chữa thiết bị chế biến 
đường 6520135 Sửa chữa thiết bị chế biến 

đường 

5520136 Sửa chữa thiết bị chế biến lương 
thực, thực phẩm 6520136 Sửa chữa thiết bị chế biến 

lương thực, thực phẩm 

5520137 Sửa chữa cơ khí ngành giấy 6520137 Sửa chữa cơ khí ngành 
giấy 

5520138 Sửa chữa thiết bị in 6520138 Sửa chữa thiết bị in 

5520139 Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò 6520139 Sửa chữa thiết bị mỏ hầm 
lò 

5520140 Sửa chữa cơ máy mỏ 6520140 Sửa chữa cơ máy mỏ 

5520141 Sửa chữa thiết bị hóa chất 6520141 Sửa chữa thiết bị hóa chất 

5520142 Sửa chữa thiết bị luyện kim 6520142 Sửa chữa thiết bị luyện 
kim 

5520143 Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí 6520143 Sửa chữa thiết bị khoan 
dầu khí 

5520144 Sửa chữa thiết bị chế biến dầu 
khí 6520144 Sửa chữa thiết bị chế biến 

dầu khí 

5520145 Sửa chữa máy nâng chuyển 6520145 Sửa chữa máy nâng 
chuyển 

5520146 Sửa chữa máy thi công xây 
dựng 6520146 Sửa chữa máy thi công 

xây dựng 

5520147 Sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí 
xi măng 6520147 Sửa chữa, lắp đặt thiết bị 

cơ khí xi măng 

5520148 Sửa chữa cơ khí động lực     

5520149 Bảo trì thiết bị cơ điện 6520149 Bảo trì thiết bị cơ điện 

5520150 Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ 
điện     

5520151 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 6520151 Bảo trì hệ thống thiết bị 
cơ khí 

5520152 Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ 
khí     

5520153 Bảo trì và sửa chữa thiết bị 
luyện kim     

5520154 Bảo trì hệ thống thiết bị cảng 
hàng không 6520154 Bảo trì hệ thống thiết bị 

cảng hàng không 

5520155 Bảo trì hệ thống thiết bị công 
nghiệp 6520155 Bảo trì hệ thống thiết bị 

công nghiệp 
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    6520156 Bảo dưỡng công nghiệp 

5520157 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt     

5520158 Bảo trì và sửa chữa máy công 
cụ     

5520159 Bảo trì và sửa chữa ô tô     

5520160 Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô 
tô     

5520161 Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ 
giới hạng nặng     

5520162 Bảo trì và sửa chữa xe máy     

5520163 Bảo dưỡng, sửa chữa tàu điện 6520163 Bảo dưỡng, sửa chữa tàu 
điện 

5520164 Bảo trì và sửa chữa đầu 
máy, toa xe     

5520165 Bảo trì và sửa chữa máy bay     

5520166 Bảo trì và sửa chữa máy tàu 
thủy     

5520167 Bảo trì và sửa chữa thiết bị vô 
tuyến vận tải     

5520168 Bảo trì và sửa chữa hệ thống kỹ 
thuật vô tuyến khí tượng     

5520169 Bảo trì và sửa chữa máy xây 
dựng và máy nâng chuyển     

5520170 Bảo trì và sửa chữa máy, thiết bị 
công nghiệp     

5520171 Bảo trì và sửa chữa máy nông 
lâm nghiệp     

5520172 Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế 
biến lương thực, thực phẩm     

5520173 Bảo trì và sửa chữa máy mỏ và 
thiết bị hầm lò     

5520174 Bảo trì và sửa chữa thiết bị sợi - 
dệt     

5520175 Bảo trì và sửa chữa thiết bị may     

5520176 Bảo trì và sửa chữa thiết bị hóa 
chất     

5520177 Bảo trì và sửa chữa thiết bị 
khoan dầu khí     

5520178 Bảo trì và sửa chữa thiết bị chế     
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biến dầu khí 

5520179 Bảo trì và sửa chữa thiết bị sản 
xuất các sản phẩm da     

5520180 Bảo trì và sửa chữa thiết bị in     

5520181 Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế     

5520182 Vận hành cần, cầu trục 6520182 Vận hành cần, cầu trục 

5520183 Vận hành máy thi công nền 6520183 Vận hành máy thi công 
nền 

5520184 Vận hành máy thi công mặt 
đường 6520184 Vận hành máy thi công 

mặt đường 

5520185 Vận hành máy xây dựng 6520185 Vận hành máy xây dựng 

5520186 Vận hành máy đóng cọc và 
khoan cọc nhồi     

5520187 Vận hành máy nông nghiệp     

5520188 Vận hành, sửa chữa máy thi 
công đường sắt 6520188 Vận hành, sửa chữa máy 

thi công đường sắt 

5520189 Vận hành, sửa chữa máy tàu cá 6520189 Vận hành, sửa chữa máy 
tàu cá 

5520190 Vận hành máy và thiết bị hóa 
chất 6520190 Vận hành máy và thiết bị 

hóa chất 

5520191 Điều khiển tàu cuốc 6520191 Điều khiển tàu cuốc 

55202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn 
thông 65202 Kỹ thuật điện, điện tử và 

viễn thông 

5520201 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều 
khiển trong công nghiệp 6520201 

Kỹ thuật lắp đặt điện và 
điều khiển trong công 
nghiệp 

5520202 Kỹ thuật cơ điện sản xuất gốm, 
sứ, thủy tinh 6520202 Kỹ thuật cơ điện sản xuất 

gốm sứ, thủy tinh 

5520203 Kỹ thuật cơ điện chế biến cao su 6520203 Kỹ thuật cơ điện chế biến 
cao su 

5520204 Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò 6520204 Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm 
lò 

5520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà 
không khí 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hoà khôngkhí 

5520206 Kỹ thuật điện cảng hàng không 6520206 Kỹ thuật điện cảng hàng 
không 

5520207 Kỹ thuật điện tử cảng hàng 
không 6520207 Kỹ thuật điện tử cảng 

hàng không 

    6520208 Kỹ thuật điện tàu bay 
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5520209 Kỹ thuật điện tử tàu bay 6520209 Kỹ thuật điện tử tàu bay 

5520210 Kỹ thuật điện, điện tử tàu biển 6520210 Kỹ thuật điện, điện tử tàu 
biển 

5520211 Kỹ thuật điện tử tàu thủy 6520211 Kỹ thuật điện tử tàu thủy 

5520212 Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng 
không 6520212 Kỹ thuật thiết bị thông tin 

hàng không 

5520213 Kỹ thuật dẫn đường hàng không 6520213 Kỹ thuật dẫn đường hàng 
không 

5520214 Kỹ thuật thiết bị viễn thông và 
nghi khí hàng hải 6520214 

Kỹ thuật thiết bị viễn 
thông và nghi khí hàng 
hải 

5520215 Kỹ thuật thiết bị radar     

5520216 Kỹ thuật nguồn điện thông tin     

5520217 Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết 
bị đầu cuối 6520217 Kỹ thuật mạng ngoại vi và 

thiết bị dầu cuối 

5520218 Kỹ thuật đài trạm viễn thông 6520218 Kỹ thuật đài trạm viễn 
thông 

5520219 Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn 
thông 6520219 Kỹ thuật lắp đặt đài trạm 

viễn thông 

5520220 Kỹ thuật truyền hình cáp 6520220 Kỹ thuật truyền hình cáp 

5520221 Kỹ thuật truyền dẫn quang và 
vô tuyến 6520221 Kỹ thuật truyền dẫn 

quang và vô tuyến 

5520222 Điện tử công nghiệp và dân 
dụng     

5520223 Điện công nghiệp và dân dụng     

5520224 Điện tử dân dụng 6520224 Điện tử dân dụng 

5520225 Điện tử công nghiệp 6520225 Điện tử công nghiệp 

5520226 Điện dân dụng 6520226 Điện dân dụng 

5520227 Điện công nghiệp 6520227 Điện công nghiệp 

5520228 Điện tàu thủy 6520228 Điện tàu thủy 

5520229 Điện đầu máy đường sắt 6520229 Điện đầu máy đường sắt 

5520230 Điện toa xe đường sắt     

5520231 Sửa chữa điện máy mỏ 6520231 Sửa chữa điện máy mỏ 

5520232 Sửa chữa điện máy công trình 6520232 Sửa chữa điện máy công 
trình 

5520233 Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện xi 
măng 6520233 Sửa chữa, lắp đặt thiết bị 

điện xi măng 

5520234 Sửa chữa đường dây tải điện 6520234 Sửa chữa đường dây tải 
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đang vận hành điện đang vận hành 

5520235 Sửa chữa thiết bị tự động hóa 6520235 Sửa chữa thiết bị tự động 
hóa 

5520236 Sửa chữa đồng hồ đo thời gian     

5520237 Sửa chữa đồng hồ đo điện, 
nhiệt, áp lực 6520237 Sửa chữa đồng hồ đo 

điện, nhiệt, áp lực 

5520238 Sửa chữa thiết bị đo lường trọng 
lượng 6520238 Sửa chữa thiết bị đo lường 

trọng lượng 

5520239 Lắp đặt điện công trình 6520239 Lắp đặt điện công trình 

5520240 Lắp đặt thiết bị điện 6520240 Lắp đặt thiết bị điện 

5520241 Lắp đặt, sửa chữa hệ thống 
truyền dẫn điện đường sắt 6520241 

Lắp đặt, sửa chữa hệ 
thống truyền dẫn điện 
đường sắt 

5520242 Xây lắp đường dây và trạm điện     

5520243 
Lắp đặt đường dây tải điện và 
trạm biến áp có điện áp từ 220 
KV trở lên 

6520243 
Lắp đặt đường dây tải 
điện và trạm biến áp có 
điện áp từ 220 KV trở lên 

5520244 
Lắp đặt đường dây tải điện và 
trạm biến áp có điện áp từ 110 
KV trở xuống 

6520244 

Lắp đặt đường dây tải 
điện và trạm biến áp có 
điện áp từ 110 KV trở 
xuống 

5520245 Vận hành điện trong nhà máy 
điện 6520245 Vận hành điện trong nhà 

máy điện 

5520246 Vận hành nhà máy thủy điện 6520246 Vận hành nhà máy thủy 
điện 

5520247 Vận hành nhà máy nhiệt điện 6520247 Vận hành nhà máy nhiệt 
điện 

5520248 Vận hành và sửa chữa trạm thủy 
điện 6520248 Vận hành và sửa chữa 

trạm thủy điện 

5520249 Vận hành và sửa chữa trạm bơm 
điện 6520249 Vận hành và sửa chữa 

trạm bơm điện 

5520250 Vận hành trạm, mạng điện 6520250 Vận hành trạm, mạng điện 

5520251 Vận hành điện trong nhà máy 
thủy điện 6520251 Vận hành điện trong nhà 

máy thủy điện 

5520252 Vận hành thiết bị điện và đo 
lường điều khiển trên tàu thủy 6520252 

Vận hành thiết bị điện và 
đo lường điều khiển trên 
tàu thủy 

5520253 Vận hành tổ máy phát điện 
Diesel 6520253 Vận hành tổ máy phát 

điện Diesel 

5520254   6520254 Vận hành nhà máy điện 
hạt nhân 
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5520255 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 6520255 Vận hành, sửa chữa thiết 
bị lạnh 

5520256 
Quản lý vận hành, sửa chữa 
đường dây và trạm biến áp có 
điện áp từ 220 KV trở lên 

6520256 

Quản lý vận hành, sửa 
chữa đường dây và trạm 
biến áp có điện áp từ 220 
KV trở lên 

5520257 
Quản lý vận hành, sửa chữa 
đường dây và trạm biến áp có 
điện áp từ 110KV trở xuống 

6520257 

Quản lý vận hành, sửa 
chữa đường dây và trạm 
biến áp có điện áp từ 
110KV trở xuống 

5520258 Điều độ lưới điện phân phối 6520258 Điều độ lưới điện phân 
phối 

5520259 Đo lường điện 6520259 Đo lường điện 

5520260 Thí nghiệm điện 6520260 Thí nghiệm điện 

5520261 Cơ điện lạnh thủy sản 6520261 Cơ điện lạnh thủy sản 

5520262 Cơ điện nông thôn 6520262 Cơ điện nông thôn 

5520263 Cơ điện tử 6520263 Cơ điện tử 

5520264 Tự động hóa công nghiệp 6520264 Tự động hóa công nghiệp 

5520265 Hệ thống điện     

5520266 Quản lý và vận hành lưới điện     

5520267 Hệ thống điện đường sắt đô thị 6520267 Hệ thống điện đường sắt 
đô thị 

5520268 Khai thác thiết bị dẫn đường vô 
tuyến mặt đất hàng không 6520268 

Khai thác thiết bị dẫn 
đường vô tuyến mặt đất 
hàng không 

    6520269 Bảo trì thiết bị điện trong 
nhà máy điện hạt nhân 

55203 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, 
luyện kim và môi trường 65203 

Kỹ thuật hóa học, vật 
liệu, luyện kim và môi 
trường 

5520301 Luyện gang 6520301 Luyện gang 

5520302 Luyện thép 6520302 Luyện thép 

5520303 Luyện kim đen     

5520304 Luyện kim màu 6520304 Luyện kim màu 

5520305 Luyện Ferro hợp kim 6520305 Luyện Ferro hợp kim 

5520306 Xử lý chất thải công nghiệp và y 
tế     

5520307 Xử lý chất thải trong công 
nghiệp đóng tàu 6520307 Xử lý chất thải trong công 

nghiệp đóng tàu 
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5520308 Xử lý chất thải trong sản xuất 
thép 6520308 Xử lý chất thải trong sản 

xuất thép 

5520309 Xử lý nước thải công nghiệp 6520309 Xử lý nước thải công 
nghiệp 

5520310 Xử lý chất thải trong sản xuất 
cao su 6520310 Xử lý chất thải trong sản 

xuất cao su 

5520311 Kỹ thuật thoát nước và xử lý 
nước thải 6520311 Kỹ thuật thoát nước và xử 

lý nước thải 

5520312 Cấp, thoát nước 6520312 Cấp thoát nước 

55290 Khác 65290 Khác 

5529001 Kỹ thuật lò hơi 6529001 Kỹ thuật lò hơi 

5529002 Kỹ thuật tua bin 6529002 Kỹ thuật tua bin 

5529003 Kỹ thuật tua bin nước     

5529004 Kỹ thuật tua bin khí     

5529005 Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế 6529005 Kỹ thuật thiết bị hình ảnh 
y tế 

5529006 Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế 6529006 Kỹ thuật thiết bị điện tử y 
tế 

5529007 Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế 6529007 Kỹ thuật thiết bị xét 
nghiệm y tế 

5529008 Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế 6529008 Kỹ thuật thiết bị cơ điện y 
tế 

5529009 Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược 6529009 Kỹ thuật thiết bị sản xuất 
Dược 

5529010 Lắp đặt, vận hành và sửa chữa 
bơm, quạt, máy nén khí 6529010 

Lắp đặt, vận hành và sửa 
chữa bơm, quạt, máy nén 
khí 

5529011 Lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, 
tua bin 6529011 Lắp ráp và thử nghiệm lò 

hơi, tua bin 

5529012 Lặn trục vớt 6529012 Lặn trục vớt 

5529013 Lặn nghiên cứu khảo sát 6529013 Lặn nghiên cứu khảo sát 

5529014 Lặn hướng dẫn tham quan, du 
lịch     

5529015 Lặn thi công 6529015 Lặn thi công 

554 Sản xuất và chế biến 654 Sản xuất và chế biến 

55401 Chế biến lương thực, thực 
phẩm và đồ uống 65401 Chế biến lương thực, 

thực phẩm và đồ uống 

5540101 Công nghệ kỹ thuật chế biến và 
bảo quản lương thực     
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5540102 Chế biến lương thực 6540102 Chế biến lương thực 

5540103 Công nghệ thực phẩm 6540103 Công nghệ thực phẩm 

5540104 Chế biến thực phẩm 6540104 Chế biến thực phẩm 

5540105 Chế biến dầu thực vật 6540105 Chế biến dầu thực vật 

5540106 Chế biến rau quả 6540106 Chế biến rau quả 

5540107 Chế biến hạt điều     

5540108 Công nghệ kỹ thuật chế biến và 
bảo quản thực phẩm     

5540109 Chế biến sữa     

5540110 Sản xuất bột ngọt, gia vị     

5540111 Công nghệ kỹ thuật sản xuất 
đường, bánh kẹo     

5540112 Sản xuất bánh, kẹo 6540112 Sản xuất bánh, kẹo 

5540113 Công nghệ kỹ thuật sản xuất 
muối     

5540114 Sản xuất muối từ nước biển     

5540115 Sản xuất muối công nghiệp     

5540116 Công nghệ kỹ thuật lên men     

5540117 Sản xuất cồn 6540117 Sản xuất cồn 

5540118 Sản xuất rượu bia 6540118 Sản xuất rượu bia 

5540119 Sản xuất nước giải khát 6540119 Sản xuất nước giải khát 

5540120 Công nghệ kỹ thuật chế biến 
cồn, rượu, bia và nước giải khát     

5540121 Chế biến nước quả cô đặc     

5540122 Sản xuất đường glucoza     

5540123 Sản xuất đường mía     

5540124 Công nghệ chế biến chè 6540124 Công nghệ chế biến chè 

5540125 Chế biến cà phê, ca cao 6540125 Chế biến cà phê, ca cao 

5540126 Chế biến thuốc lá 6540126 Chế biến thuốc lá 

5540127 
Công nghệ kỹ thuật kiểm 
nghiệm chất lượng lương thực, 
thực phẩm 

    

5540128 Quản lý chất lượng lương thực, 
thực phẩm     

55402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, 
giày, da 65402 Sản xuất, chế biến sợi, 

vải, giày, da 

5540201 Công nghệ sợi 6540201 Công nghệ sợi 
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5540202 Công nghệ dệt 6540202 Công nghệ dệt 

5540203 Công nghệ may và thời trang 6540203 Công nghệ may 

5540204 May thời trang 6540204 May thời trang 

5540205 Thiết kế thời trang 6540205 Thiết kế thời trang 

5540206 Công nghệ may Veston 6540206 Công nghệ may Veston 

5540207 Thiết kế may đo áo dài     

5540208 Công nghệ giặt - là     

5540209 Công nghệ da giày và sản xuất 
các sản phẩm từ da 6540209 Công nghệ da giày 

5540210 Công nghệ kỹ thuật thuộc da     

5540211 Thuộc da 6540211 Thuộc da 

5540212 Sản xuất hàng da, giầy 6540212 Sản xuất hàng da, giầy 

55403 Sản xuất, chế biến khác 65403 Sản xuất, chế biến khác 

5540301 Công nghệ kỹ thuật chế biến 
lâm sản 6540301 Công nghệ chế biến lâm 

sản 

5540302 Công nghệ kỹ thuật chế biến mủ 
cao su     

5540303 Công nghệ chế biến tinh dầu và 
hương liệu mỹ phẩm     

558 Kiến trúc và xây dựng 658 Kiến trúc và xây dựng 

55801 Kiến trúc và quy hoạch 65801 Kiến trúc và quy hoạch 

5580101 Thiết kế kiến trúc     

5580102 Họa viên kiến trúc     

5580103 Thiết kế cảnh quan, hoa viên     

55802 Xây dựng 65802 Xây dựng 

5580201 Kỹ thuật xây dựng 6580201 Kỹ thuật xây dựng 

5580202 Xây dựng dân dụng và công 
nghiệp     

5580203 Xây dựng cầu đường     

5580204 Kỹ thuật thi công lắp dựng kính 
xây dựng 6580204 Kỹ thuật thi công lắp 

dựng kính xây dựng 

5580205 Xây dựng cầu đường bộ 6580205 Xây dựng cầu đường bộ 

5580206 Bê tông     

5580207 Cốp pha - giàn giáo     

5580208 Cốt thép - hàn     

5580209 Nề - Hoàn thiện     
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5580210 Mộc xây dựng và trang trí nội 
thất 6580210 Mộc xây dựng và trang trí 

nội thất 

5580211 Mộc dân dụng     

5580212 Điện - nước     

55803 Quản lý xây dựng 65803 Quản lý xây dựng 

5580301   6580301 Quản lý xây dựng 

562 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 662 Nông, lâm nghiệp và 
thủy sản 

56201 Nông nghiệp 66201 Nông nghiệp 

5620101 Công nghệ kỹ thuật chế biến và 
bảo quản nông sản     

5620102 Công nghệ kỹ thuật chế biến sản 
phẩm cây nhiệt đới     

5620103 
Công nghệ kỹ thuật chế biến và 
bảo quản sản phẩm cây công 
nghiệp 

    

5620104 Công nghệ kỹ thuật chế biến và 
bảo quản sản phẩm cây ăn quả 6620104 Công nghệ sau thu hoạch 

5620105 Chế biến nông lâm sản 6620105 Chế biến nông lâm sản 

5620106 Sản xuất thức ăn chăn nuôi     

5620107 Nông vụ mía đường     

    6620108 Khoa học cây trồng 

5620109 Trồng trọt     

5620110 Trồng trọt và bảo vệ thực vật     

5620111 Trồng cây lương thực, thực 
phẩm 6620111 Trồng cây lương thực, 

thực phẩm 

5620112 Trồng rau     

5620113 Trồng cây công nghiệp 6620113 Trồng cây công nghiệp 

5620114 Trồng cây ăn quả 6620114 Trồng cây ăn quả 

5620115 Bảo vệ thực vật 6620115 Bảo vệ thực vật 

5620116 Chăn nuôi gia súc, gia cầm 6620116 Chăn nuôi gia súc, gia 
cầm 

5620117 Chăn nuôi và chế biến thịt Bò 6620117 Chăn nuôi và chế biến thịt 
Bò 

5620118 Chăn nuôi 6620118 Chăn nuôi 

5620119 Chăn nuôi - Thú y     

    6620120 Khuyến nông 
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5620121 Khuyến nông lâm 6620121 Khuyến nông lâm 

5620122 Kỹ thuật dâu tằm tơ 6620122 Kỹ thuật dâu tằm tơ 

5620123 Chọn và nhân giống cây trồng 6620123 Chọn và nhân giống cây 
trồng 

3620124 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao 6620124 Kỹ thuật rau, hoa công 
nghệ cao 

5620125 Thủy lợi tổng hợp     

5620126 Quản lý thủy nông     

5620127 Quản lý nông trại     

5620128 Phát triển nông thôn 6620128 Phát triển nông thôn 

5620129 Quản lý và kinh doanh nông 
nghiệp 6620129 Quản lý và kinh doanh 

nông nghiệp 

56202 Lâm nghiệp 66202 Lâm nghiệp 

5620201 Lâm nghiệp 6620201 Lâm nghiệp 

5620202 Lâm sinh 6620202 Lâm sinh 

5620203 Làm vườn - cây cảnh 6620203 Làm vườn - cây cảnh 

5620204 Kỹ thuật cây cao su 6620204 Kỹ thuật cây cao su 

5620205 Sinh vật cảnh 6620205 Sinh vật cảnh 

5620206 Lâm nghiệp đô thị 6620206 Lâm nghiệp đô thị 

5620207 Quản lý tài nguyên rừng 6620207 Quản lý tài nguyên rừng 

5620208 Kiểm lâm 6620208 Kiểm lâm 

56203 Thủy sản 66203 Thủy sản 

5620301 Chế biến và bảo quản thủy sản 6620301 Chế biến và bảo quản 
thủy sản 

5620302 Nuôi trồng thủy sản 6620302 Nuôi trồng thủy sản 

5620303 Nuôi trồng thủy sản nước ngọt 6620303 Nuôi trồng thủy sản nước 
ngọt 

5620304 Nuôi trồng thủy sản nước 
mặn, nước lợ 6620304 Nuôi trồng thủy sản nước 

mặn, nước lợ 

5620305 Khai thác, đánh bắt hải sản 6620305 Khai thác, đánh bắt hải 
sản 

5620306 Khai thác và bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản     

5620307 Khai thác hàng hải thủy sản     

5620308 Bệnh học thủy sản     

5620309 Phòng và chữa bệnh thủy sản 6620309 Phòng và chữa bệnh thủy 
sản 
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5620310 Khuyến ngư     

5620311 Kiểm ngư 6620311 Kiểm ngư 

564 Thú y 664 Thú y 

56402 Dịch vụ thú y 66402 Dịch vụ thú y 

5640201 Dịch vụ thú y 6640201 Dịch vụ thú y 

5640202 Dược thú y     

5640203 Thú y 6640203 Thú y 

56403 Sản xuất thuốc thú y 66403 Sản xuất thuốc thú y 

5640301 Sản xuất thuốc thú y 6640301 Sản xuất thuốc thú y 

5640302 Sản xuất thuốc thủy y 6640302 Sản xuất thuốc thủy y 

572 Sức khỏe 672 Sức khỏe 

57202 Y học cổ truyền 67202 Y học cổ truyền 

5720201 Y sỹ y học cổ truyền 6720201 Y học cổ truyền 

5720202 Điều dưỡng y học cổ truyền 6720202 Điều dưỡng y học cổ 
truyền 

57203 Dịch vụ y tế 67203 Dịch vụ y tế 

5720302 Y sỹ 6720302 Y sỹ đa khoa 

5720303 Y sỹ y học dự phòng     

5720304 Dân số y tế     

5720305 Kỹ thuật hình ảnh y học 6720305 Kỹ thuật hình ảnh y học 

5720306 Kỹ thuật xét nghiệm y tế 6720306 Kỹ thuật xét nghiệm y tế 

5720307 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục 
hồi chức năng 6720307 Kỹ thuật vật lý trị liệu và 

phục hồi chức năng 

57204 Dược học 67204 Dược học 

5720401 Dược sỹ trung cấp 6720401 Dược sỹ cao đẳng 

5720402 Kỹ thuật dược 6720402 Kỹ thuật dược 

5720403 Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc 6720403 Kỹ thuật kiểm nghiệm 
thuốc 

57205 Điều dưỡng, hộ sinh 67205 Điều dưỡng, hộ sinh 

5720501 Điều dưỡng 6720501 Điều dưỡng 

5720502 Hộ sinh 6720502 Hộ sinh 

57206 Răng - Hàm - Mặt 67206 Răng - Hàm - Mặt 

5720601 Kỹ thuật phục hình răng 6720601 Kỹ thuật phục hình răng 

576 Dịch vụ xã hội 676 Dịch vụ xã hội 

57601 Công tác xã hội 67601 Công tác xã hội 
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5760101 Công tác xã hội 6760101 Công tác xã hội 

5760102 Công tác thanh thiếu niên 6760102 Công tác thanh thiếu niên 

5760103 Công tác công đoàn     

5760104 Lao động - Xã hội     

57602 Dịch vụ xã hội 67602 Dịch vụ xã hội 

5760201 Dịch vụ xã hội     

5760202 Chăm sóc và hỗ trợ gia đình     

5760203 Dịch vụ chăm sóc gia đình 6760203 Dịch vụ chăm sóc gia 
đình 

581 Khách sạn, du lịch, thể thao 
và dịch vụ cá nhân 681 

Khách sạn, du lịch, 
thể thao và dịch vụ cá 
nhân 

58101 Dịch vụ du lịch 68101 Dịch vụ du lịch 

5810101 Du lịch lữ hành 6810101 Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành 

5810102 Du lịch sinh thái     

5810103 Hướng dẫn du lịch 6810103 Hướng dẫn du lịch 

5810104 Quản trị lữ hành 6810104 Quản trị lữ hành 

5810105 Quản trị du lịch MICE 6810105 Quản trị du lịch MICE 

5810106 Quản trị dịch vụ giải trí, 
thể thao 6810106 Quản trị dịch vụ giải trí, 

thể thao 

5810107 Điều hành tour du lịch 6810107 Điều hành tour du lịch 

5810108 Đặt giữ chỗ du lịch     

5810109 Đại lý lữ hành     

58102 Khách sạn, nhà hàng 68102 Khách sạn, nhà hàng 

5810201 Quản trị khách sạn 6810201 Quản trị khách sạn 

5810202 Quản trị khu Resort 6810202 Quản trị khu Resort 

5810203 Nghiệp vụ lễ tân 6810203 Quản trị lễ tân 

5810204 Nghiệp vụ lưu trú 6810204 Quản trị buồng phòng 

5810205 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 6810205 Quản trị nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống 

5810206 Nghiệp vụ nhà hàng 6810206 Quản trị nhà hàng 

5810207 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn 

5810208 Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ 
uống     

5810209 Kỹ thuật pha chế đồ uống 6810209 Kỹ thuật pha chế đồ uống 
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5810210 Kỹ thuật làm bánh 6810210 Kỹ thuật làm bánh 

58103 Thể dục thể thao 68103 Thể dục thể thao 

5810301 Thể dục thể thao     

    6810302 Y sinh học thể dục thể 
thao 

5810303 Quản lý thể dục, thể thao 6810303 Quản lý thể dục thể thao 

58104 Dịch vụ thẩm mỹ 68104 Dịch vụ thẩm mỹ 

5810401 Dịch vụ thẩm mỹ     

5810402 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp     

5810403 Kỹ thuật chăm sóc tóc     

5810404 Chăm sóc sắc đẹp 6810404 Chăm sóc sắc đẹp 

58105 Kinh tế gia đình 68105 Kinh tế gia đình 

5810501 Kinh tế gia đình 6810501 Kinh tế gia đình 

584 Dịch vụ vận tải 684 Dịch vụ vận tải 

58401 Khai thác vận tải 68401 Khai thác vận tải 

5840101 Quản trị kinh doanh vận tải biển 6840101 Quản trị kinh doanh vận 
tải biển 

    6840102 Khai thác vận tải 

5840103 Khai thác cảng hàng không     

5840104 Khai thác vận tải đường biển     

5840105 Khai thác vận tải thủy nội địa     

5840106 Khai thác vận tải đường bộ     

5840107 Khai thác vận tải đường không     

5840108 Khai thác vận tải đường sắt     

5840109 Điều khiển phương tiện thủy nội 
địa 6840109 Điều khiển phương tiện 

thủy nội địa 

5840110 Điều khiển tàu biển 6840110 Điều khiển tàu biển 

5840111 Khai thác máy tàu biển 6840111 Khai thác máy tàu biển 

5840112 Khai thác máy tàu thủy 6840112 Khai thác máy tàu thủy 

5840113 Vận hành máy tàu thủy 6840113 Vận hành khai thác máy 
tàu 

5840114 Dịch vụ trên tàu biển     

5840115 Bảo đảm an toàn hàng hải 6840115 Bảo đảm an toàn hàng hải 

5840116 Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng 
hóa hàng hải 6840116 Vận hành thiết bị xếp dỡ 

hàng hóa hàng hải 

5840117 Xếp dỡ cơ giới tổng hợp 6840117 Xếp dỡ cơ giới tổng hợp 
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5840118 Đặt chỗ bán vé     

5840119 Dịch vụ trên tàu bay     

5840120 Lái tàu bay dân dụng 6840120 Lái tàu bay dân dụng 

5840121 Điều hành bay 6840121 Điều hành bay 

5840122 Kiểm soát không lưu 6840122 Kiểm soát không lưu 

5840123 Thông tin tín hiệu đường sắt 6840123 Thông tin tín hiệu đường 
sắt 

5840124 Điều khiển tàu hỏa     

5840125 Lái tàu đường sắt 6840125 Lái tàu đường sắt 

5840126 Điều hành chạy tàu hỏa 6840126 Điều hành chạy tàu hỏa 

5840127 Lái xe chuyên dụng 6840127 Lái xe chuyên dụng 

5840128 Lái tàu điện 6840128 Lái tàu điện 

5840129 Điều hành đường sắt đô thị 6840129 Điều hành đường sắt đô 
thị 

5840130 Vận tải hành khách, hàng hóa 
đường sắt 6840130 Vận tải hành khách, hàng 

hóa đường sắt 

58402 Dịch vụ bưu chính 68402 Dịch vụ bưu chính 

5840201 Dịch vụ bưu chính     

5840202 Kinh doanh thiết bị viễn thông 
tin học 6840202 Kinh doanh thiết bị viễn 

thông tin học 

5840203 Kinh doanh dịch vụ Bưu chính 
Viễn thông 6840203 Kinh doanh dịch vụ Bưu 

chính Viễn thông 

585 Môi trường và bảo vệ môi 
trường 685 Môi trường và bảo vệ 

môi trường 

58501 Kiểm soát và bảo vệ môi trường 68501 Kiểm soát và bảo vệ môi 
trường 

5850101 Quản lý tài nguyên nước     

5850102 Quản lý đất đai 6850102 Quản lý đất đai 

5850103 Quản lý tài nguyên và môi 
trường     

5850104 Bảo vệ môi trường đô thị 6850104 Bảo vệ môi trường đô thị 

5850105 Bảo vệ môi trường công nghiệp 6850105 Bảo vệ môi trường công 
nghiệp 

5850106 Bảo vệ môi trường biển 6850106 Bảo vệ môi trường biển 

5850107 Quản lý tài nguyên biển và hải 
đảo     

5850108 Bảo tồn và phát triển đa dạng     
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sinh học 

5850109 Xử lý dầu tràn trên biển 6850109 Xử lý dầu tràn trên biển 

5850110 Xử lý rác thải 6850110 Xử lý rác thải 

5850111 An toàn phóng xạ     

58502 Dịch vụ an toàn lao động và vệ 
sinh công nghiệp 68502 Dịch vụ an toàn lao động 

và vệ sinh công nghiệp 

5850201 An toàn lao động     

5850202 Bảo hộ lao động và môi trường     

5850203 Bảo hộ lao động 6850203 Bảo hộ lao động 

586 An ninh, quốc phòng 686 An ninh, quốc phòng 

58601 An ninh và trật tự xã hội 68601 An ninh và trật tự xã hội 

5860101 Kiểm tra an ninh hàng không 6860101 Kiểm tra an ninh hàng 
không 

5860102 Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng 
không     

5860103 Nghiệp vụ an ninh khách sạn 6860103 Nghiệp vụ an ninh khách 
sạn 

    6860104 Nghiệp vụ an ninh vận tải 

5860105 Kỹ thuật hình sự     

5860106 Điều tra trinh sát an ninh     

5860107 Điều tra trinh sát cảnh sát     

5860108 Quản lý xuất, nhập cảnh     

5860109 Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội     

5860110 Quản lý trật tự an toàn giao 
thông     

5860111 Quản lý, giáo dục và cải tạo 
phạm nhân     

5860112 Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn 
cơ sở     

5860113 Cảnh vệ     

5860114 Cảnh sát vũ trang     

5860115 Phòng cháy, chữa cháy và cứu 
hộ, cứu nạn 6860115 Phòng cháy chữa cháy và 

cứu hộ cứu nạn 

5860116 Kỹ thuật mật mã an ninh     

58602 Quân sự 68602 Quân sự 

5860201 Biên phòng 6860201 Biên phòng 
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5860202 Đặc công 6860202 Chỉ huy tham mưu Lục 
quân 

5860203 Hậu cần quân sự     

5860204 Quân sự cơ sở     

5860205 Điệp báo chiến dịch     

5860206 Tình báo quân sự     

5860207 Trinh sát     

5860208 Trinh sát biên phòng     

5860209 Trinh sát đặc nhiệm     

5860210 Trinh sát kỹ thuật     

5860211 Huấn luyện động vật nghiệp vụ     

5860212 Kỹ thuật mật mã quân sự     

5860213 Quân khí     

5860214 Vũ khí bộ binh     

5860215 Kỹ thuật cơ điện tăng thiết giáp     

5860216 Sử dụng và sửa chữa thiết bị vô 
tuyến phòng không     

5860217 Sửa chữa xe máy công binh     

5860218 Sửa chữa và khai thác khí tài 
hóa học     

5860219 Khí tài quang học     

5860220 Phân tích chất độc quân sự     

58690 Khác 68690 Khác 

5869001 Vệ sỹ 6869001 Vệ sỹ 

5869002 Bảo vệ 6869002 Bảo vệ 
  

22. Công bố Danh mục bảng mã trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ 

Bộ Nội vụ thường xuyên rà soát, bổ sung danh mục bảng mã và công bố trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại địa chỉ: https://moha.gov.vn/chuanthongtin  để các bộ, 
ngành, địa phương áp dụng thống nhất. 
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