
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VIỆT NAM Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Sô: /2 0 2 1/TT-NHNN Hà Nội, ngày ¿lf-ihảng ỔỊ năm 2021

THÔNG T ư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu* số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 
tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về việc tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời 
hạn trả nọ’, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nọ' nhầm hỗ trợ khách 

hàng chịu ảnh hương bỏi dịch Covid -  19

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tô chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đôi,  
bô sung một số điêu của Luật Các tô chức tín dụng ngày 20 thảng 11 năm 201 7;

Cán cứ Nghị địn h sổ 16/2017/NĐ-CP ngàỵ 17 tháng 02 năm 2017 của  
Chỉn h p hủ quy địn h chức năng, n hiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của  
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Sau khỉ th o ng n hắt với Bộ Tài chỉnh;

Theo đê nghị của Chánh Thanh ưa, giảm sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hàn h Thông tư sửa đôi, bô  
sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020  
của Tho ng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy địn h về việc to chức tín  
dụng, chi n hản h ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giám  
lãi, phí, giữ nguyên n hóm nợ n hăm hô trợ khách hà ng chịu ản h hưởng bởi dịch  
C ov id- 19 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2020/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT- 
NHNN

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Cơ cấu lại thòi hạn trả nọ’

Tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ đôi với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định sổ 55/20 15/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 
năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn (đã được sửa đổi, bố sung)) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
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1. Phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

2. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 
23/01/2020 đến ngay 30/6/2022.

3. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một 
trong các trường hợp sau đây:

a) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến 
hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận, trừ trường hợp quy 
định tại điểm b, điểm c, điểm d Khoản này;

b) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn 
trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020;

c) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 
10/6/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021;

d) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày
01 /8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày Í./2 0 2 1.

4 ệ Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách 
hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thòa 
thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hường của dịch Covid -19.

5ế Khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tố chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ 
đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

7. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trá nợ (kê cả trường hợp gia hạn nợ) phù 
hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid -19 đối với khách hàng và không 
vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc kê từ ngày đến hạn của từng số dư nợ 
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

8. Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến 
ngày 30/6/2022 ”

2. Sửa đôi, bô sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí

1Ễ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, 
giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước 
ngày 01/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu
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doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong 
khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022 và khách hàng không 
có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do 
doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

2. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại 
Thông tư này thực hiện đến ngày 30/6/2022.”

3. Sửa đổi, bố sung khoản 2 Điều 6 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (đã 
được sửa đối, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư số 03/20 2 1/TT-NHNN ngày
02 tháng 4 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đối, bo 
sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN) như sau:

“2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên 
nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi quy định 
tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 
đến trước ngày 01/8/2021 như sau:

a) Giừ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điêm gần nhất trước ngày thực 
hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu đối với số dư nợ quy định tại điếm a 
khoản 3 Điều 4 Thông tư này;

b) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điêm gần nhất trước ngày 
khoản nợ bị chuyến quá hạn đối với số dư nợ quy định tại điểm c, điếm d khoản
3 Điều 4 Thông tư này;

c) Giừ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực 
hiện miễn, giám lãi lần đầu đối với số dư nợ quy định tại Điều 5 Thông tư này.”

Điều 2. Thay  thế Phụ lục của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN

Thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN bàng 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư nàyề

Điều 3. Tổ chức thưc hiên
• •

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng đơn 
vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài chịu trách nhiệm tô chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngàyỗ^tháng  3. năm 2021.

2. Thông tư này bãi bỏ khoản 2, khoản 3, khoản 6 Điều 1 Thông tư số 
03/2021/TT-NHNN ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà



4

nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT- 
NHNN./.

Noi nhận:
- Như ĐỈều 3;
- Thủ tướng Chính phũ (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, T T G SN H 6./*t/

KT.THÓNG ĐÓC 
HÓNG ĐÓC

Ốắn Thái Son



(Ban hành kèm theo Thông tư sốM/202 .(ị năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
13 tháng 3 năm 2020)

TỐ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN NGOÀI....

BÁO CÁO KÉT QUẢ THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐÓI VỚI KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỜI DỊCH COVID-19
Kỳ báo cáo tháng ... năm ...

Đơn vị: tỷ đồng, khách hàng

ST
T

( 'h ì  tiêu

Số d ư  
nợ  bị 
ảnh  

hưởng  
bói dịch

C ơ  cấu  lại thờ i hạn Irả  nợ  và g iữ  nguyên nhóm  nợ M iễn, giàni lãi vả g iữ  nguyên nh úm  nợ

Tổng dư  
nợ  cùa 
khách  

hàng  cỏ 
số d ư  

được cơ 
cấu  lại 

thòi hạn 
trả  nợ, 
miễn 

giảm  lãi 
tại cuối 
kỳ báo 

cáo

C ho  vav mới
Nợ không bị ch uyên  sang  nhóm nự xấu 

do đirợc g iữ  nguyên nhóm nợ
Dự phòng cụ th ể

Số lãi 
p hái 
th u  

hach 
toán 

ngoại 
bàng 
theo 
quy 

định  tại 
k hoản 5 
Điểu 6 
T hông 
tư  này

Lũy kế T ại cuối kỳ báo cáo Lũy ke
T ại cuối kỳ báo 

cáo

Tông  giá tr ị 
nự  dã được 
c a  cấu  lại 

thò i h ạn  trả  
nợ  

lũy kế
Số 

khách  
h àng 

dirợc cơ 
cấu  lại 

thòi 
hạn trà  

nợ 
lũy kế 
(gốc 

và/hoặc 
lãi)

Dư nợ dtrạrc 
cơ  cấu  lại 

thòi hạn tră  
nợ tại cuối 
kỳ báo cáo

Sổ 
k hác h  
hâng  

đư ợc cơ 
cấ u  lại 

thòi 
h ạn  trả  
n ợ  tại 

cuối kỳ 
báo cáo 

(gốc 
và/hoặc 

U i)

Tồng 
giá 

tr ị nợ 
đã 

được 
miễn, 
giám 

lãi 
lũy 
ke

Số 
tiền 

lăi dă 
dược 
miễn, 
giâm 
lũy 
ke

số
khách  
hàng  
dược 
miễn, 

g iám  lãi 
lũy kế

Dư 
n ợ  

dưực 
miễn, 
giám  
U i tại 
cuối 
kỳ 

báo 
cáo

SỐ 
k hảch  
hàng 
đưực 
miễn, 

giảm  lãi 
tạ i cuối 
kỳ báo 

cáo

Doan 
h so 

lũy kc

D ư nợ 
tại 

cuối 
kỳ báo

cáo

Số 
khách  
hàng 

còn dư  
nợ  tại 
cuối 

kỳ báo 
cáo

Tồng số 
d ư  nợ  của 

k hách  
hàng 

k hông bị 
ch uyển 

sang 
nhóm  nợ  

xấu do 
đirợc cơ  
cấu  lại 

thòi hạn 
trà  nợ, 
miễn, 

giám lãi 
và g iữ 
nguyên 

nhóm  n ạ  
tại cuối kỳ 

báo cáo

T rong
dó:

Số khách 
h àng không 

bị ch uycn 
sang nhóm 
nợ  xấu tại 

cuối kỳ báo 
cáo

Số (iền 
dự  

p hòng cụ 
the phái 
trích  bố 
sung tại 
cuối kỹ 
báo cáo

T  rong
dó:

G ốc Lãi Gốc Lãi

Số d ư  nợ 
dược cơ 
cấu  lại 

thòi hạn 
trả  nợ, 
m iễn, 

giâm  l ỉ i  
k hông  bị 
ch uyển 

sang  
nhóm  nợ 

ixâu

sồ  tiền 
d ự  

p hòng 
cụ the 

dã tríc h  
bo sung

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
(15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24)

1
P h ân  theo 
k hác h  hàng

1 C á nhân

2
Doanh
nghiệp

Thông tư sốẢệ/202
LỤC

XJ. năm 2021 sửa đổi, 
13 tháng 3 năm 2020)

CHI NHÁNH NGÂN NGOÀI....
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3
Hợp tác xả, 
liên hiệp hợp 
tác xâ

4 Khác

II
P hân theo 21 
ngành  kinh 
tề

1
Nông nghiệp, 
lâm nghiệp 
vả thuỹ sán

2 Khai khoáng

3
Công nghiệp 
chế biến, chế 
tạo

4

Sản xuât và 
phàn phối 
điện, khi đốt, 
nước nóng, 
hơi nước vá 
diều hoá 
không khi

5

Cung càp 
nước; hoạt 
động quàn lý 
và xừ lý rác 
thái, nước 
thải

6 Xây dựng

7

Bán buôn và 
bán lé; sứa 
chữa ô  tô, mô 
tỏ, xe máy và 
xc có  động 
cơ khác

8
Vận tái kho 
bái

9
Dịch vụ liru 
trú vả ăn 
uổng

10
Thòng tin và 
truyền thông

II

Hoạt dộng tái 
chinh, ngàn 
hàng vá bào 
hièm

12
Hoạt dõng 
kinh doanh 
bai dộng sán

13
Hoạt động 
chuyên môn.
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khoa học và 
công nghệ

14

Hoại dộng 
hành chinh 
vả dịch vụ hỗ 
trợ

15

Hoạt động 
cùa dàng 
Cộng sàn, tố 
chức chính tri 
- xã hội, quàn 
lý nhá nước, 
an ninh quốc 
phòng; bảo 
đám xã hội 
bắt buộc

16
G iáo dục và 
đảo tạo

17
Y tế và hoạt 
động trợ giúp 
xã hội

18
Nghệ thuật, 
vui chơi vả 
giài tri

19
Hoạt dộng 
dịch vụ khác

20

Hoại động 
làm thuê các 
công việc 
trong các hộ 
gia đinh, sản 
xuất sản 
phẩm vật 
chất vá dịch 
vụ tự tiêu 
dùng của hộ 
gia dinh

21

Hoạt động 
cùa các tồ 
chức và cơ 
quan quốc tế

III
Tông  cộng

(=  I =  II)

HƯỚNG DẢN LẬP BÁO CÁO:

-T ổ  chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo thông qua hệ thống báo cáo thống kê tập trung của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, bao gồm số liệu toàn hàng và số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.



- Tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo định kỳ hàng tháng. Riêng đối với số liệu tại cột (22), cột (23), cột (24), 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo định kỳ tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12.

- Cột (3): Dư nợ dự kiến bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 theo đánh giá của tồ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Cột (4): Lũy kế từ ngày 13/3/2020 tồng giá trị nợ gốc phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian quy định tại khoản 2 Điều 4 
Thông tư này đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giừ nguyên nhóm nợ (lưu ý chỉ báo cáo nợ gốc phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong 
khoảng thời gian quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này, không phải toàn bộ dư nợ của khoản nợ).

- Cột (5): Lũy kế từ ngày 13/3/2020 số tiền lãi đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện theo Thông tư này.

- Cột (6): Lũy kế từ ngày 13/3/2020 số khách hàng đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ (gốc và/hoặc lãi) và giữ nguyên nhóm nợ được 
thực hiện theo Thông tư này.

- Cột (7): Số dư nợ gốc phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ (lưu ý chỉ báo cáo nợ gốc phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời eian quy định tại khoản
2 Điều 4 Thông tư này, không phải toàn bộ dư nợ của khoản nợ; Trường hợp đã kết thúc thời hạn cơ cấu nhung khách hàng chưa trả 
hết nợ được cơ cấu, TCTD báo cáo sổ dư nợ cơ cấu còn lại thực tế tại cuối kỳ báo cáo).

- Cột (8): Số tiền lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ tại cuối kỳ báo cáo. (Lưu ý trường hợp dã kết thúc thời hạn cơ cấu nhưng khách 
hàng chưa trả hết tiền lãi được cơ cấu, TCTD báo cáo số tiền lãi được cơ cấu còn lại thực tế tại cuối kỳ báo cáo).
- Cột (9): Số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giừ nguyên nhóm nợ (gốc và/hoặc lãi) tại cuối kỳ báo cáo (tương ứng với 
số liệu tại cột 7, 8)ề

- Cột (10): Lũy kế từ ngày 13/3/2020 tồng giá trị nợ đã được áp dụng miễn, giảm lãi được thực hiện theo Thông tư này.

- Cột (11): Lũy kế từ ngày 13/3/2020 số tiền lãi mà khách hàng đã dược miễn, giảm được thực hiện theo Thông tư này.

- Cột (12): Lũy kế từ ngày 13/3/2020 số khách hàng đà được miễn, giảm lãi dược thực hiện theo Thông tư này.

- Cột (13): Dư nợ được miễn, giảm lãi và giừ nguyên nhóm nợ tại cuối kỳ báo cáo (Lưu ý trường hợp đã kết thúc thời hạn miễn, giảm 
lãi nhưng khách hàng chưa trả hết dư nợ được miễn, giảm lãi, TCTD báo cáo dư nợ đã được miễn, giảm lãi còn lại thực tế tại cuôi kỳ 
báo cáo).

- Cột (14): Số khách hàng được miễn, giảm lãi và giừ nguyên nhóm nợ tại cuối kỳ báo cáo (tương ứng với số liệu tại cột 13).



- Cột (15): Tổng dư nợ gốc của khách hàng có số dư được cơ cấu lại thờỉ hạn trả nợ, miễn giảm lãi theo Thông tư này (tương ứng với 
các khách hàng dược thống kê tại cột 9 và cột 14)ề

- Cột (16): Lũy kế từ neày 23/01/2020 doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -  19 được thực hiện 
theo Thông tư này (bao gồm khách hàng vay mới sau khi đà được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và các khách hàng khác 
thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -  19), trong đó thống kê cả phần cho vay mới theo các chương trình, gói 
sản phẩm tín dụng ưu đãi đã dăng ký, báo cáo NHNN.

- Cột (17): Dư nợ cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -  19 tại cuối kỳ báo cáo (tương ứng với cột 16).

- Cột (18): Số khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -  19 dược vay mới còn dư nợ tại cuối kỳ báo cáo (tương ứng với cột 16, 17).

- Cột (19): Tồng dư nợ gốc của khách hàng có số dư nợ đã dược cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo quy định tại Thông tư 
này đang được phân loại ở nhóm 1, 2 nhưng sẽ phải chuyển sang nhóm 3, 4, 5 nếu thực hiện phân loại lại theo quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài tại cuối kỳ báo cáo.

- Cột (20): Số dư nợ gốc được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo quy định tại Thông tư này của khách hàng được thống kê 
tại cột 9 và cột 14 đang được phân loại ở nhóm 1, 2 nhưng sẽ phải chuyển sang nhóm 3, 4, 5 nếu thực hiện phân loại lại theo quy dịnh 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng dc xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại cuối kỳ báo cáo.

- Cột (21 ): Tổng số khách hàng có số dư nợ được thống kề tại cột 19 tại cuối kỳ báo cáo.

- Cột (22): Tổng số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung của các khách hàng có số nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi 
và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại khoản 3 Điều 6a Thông tư này tại cuối kỳ báo cáo.

- Cột (23): Tổng số tiền dự phòng cụ thể đã trích bổ sung của các khách hàng có số nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi 
và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 6a Thông tư này tại cuối kỳ báo cáo.

- Cột (24): Số lãi phải thu theo dõi ngoại bảng của các khách hàng được thống kê tại cột 9 và cột 14 đối với số dư nợ được cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ, miễn giảm lài theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư này.

- Dòng II báo cáo số liệu phân theo 21 ngành kinh tế theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
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