
Ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty 
 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Sản xuất 

và kinh doanh điện cơ khí 

3510(Chính) 

2 

Sửa chữa thiết bị điện 

Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải 

tạo thiết bị điện, công trình điện 

3114 

3 
Sửa chữa máy móc, thiết bị 

Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí 
3312 

4 

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh, điều khiển tự động 

hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, thí nghiệm điện 

7120 

5 

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

Chi tiết: Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các 

nhà máy điện; Lập dự án đầu tư xây dựng; tư vấn 

quản lý dự án; Quản lý đầu tư xây dựng các công 

trình; Giám sát các công tác xây dựng và hoàn thiện 

công trình dân dụng – công nghiệp; Thiết kê kết cấu 

công trình dân dụng và công nghiệp 

7110 

6 

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về 

quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà 

máy điện ( Doanh nghiệp chỉ đươc phép hoạt động 

khi được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện) 

8559 

7 

Buôn bán kinh doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật 

tư thiết bị nghành điện 

4669 

8 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình xây dựng 

bao gồm: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

4290 



STT Tên ngành Mã ngành 

9 Xây dựng nhà các loại 4100 

10 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

11 Khai thác và thu gom than non 0520 

12 Khai thác và thu gom than bùn 0892 

13 Khai thác và thu gom than cứng 0510 

14 Khai thác khí đốt tự nhiên 0620 

15 Khai thác dầu thô 0610 

16 
Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 

Chi tiết: Chế biến dầu thô 
1920 

17 Sản xuất sắt, thép, gang 2410 

18 
Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 

liên quan 
4661 

19 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392 

20 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394 

21 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391 

22 
Bán buôn vải, hàng may sẳn, giày dép 

Chi tiết: Mua bán đồ dùng bảo hộ lao động 
4641 

23 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Cho thuê đất, cho thuê nhà 

6810 

24 

Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công 

trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục 

vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt 

bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện 

Ngành, nghề 

chưa khớp 

với Hệ thống 

ngành kinh 

tế Việt Nam 

 


