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THÔNG T ư
Quy định phân loại khu vực thể chế áp đụng trong thống kê Việt Nam

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QHỈ3 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết và hướng dãn thi hành một sổ điều của Luật Thong kê;

Căn cứ Nghị định sỗ 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư:

Theo đề nghị của Tỏng cục trưởng Tổng cục Thong kê;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định phân ỉoại 
khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi đièu chỉnh và đố tirợng áp dụng

1. Thông tư này quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê 
Việt Nam gồm:

a) Danh mục phản loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam 
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Nộỉ dung phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam quy 
định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư nảy.

2. Thông tư này áp clụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, sản 
xuất và sử dụng thông tin thống kê về các khu vực thể chế áp đụne, trong thông kê 
Việt Nam.

Điều 2. Giái thích từ ngữ

1. Đơn vị thể chế áp dụng trong thống kê (viết gọn là đơn vị thể chế) là một 
thực thể kinh tế có quyền sở hữu hàng hóa hoặc tài sản, có khả năng phát sinh 
nghĩa vụ nợ và tham gia các hoạt độna, các giao dịch kinh tể với các thực thể 
kinh tế khác. Đơn vị thể chế thường có các Ihuộc tính chủ yếu sau: (i) có quyền 
sở hữu hàng hóa hoặc tài sản, có thể trao đổi quyền sở hữu hãng hóa, tài sản đó 
thông qua các hoạt động giao dịch với các đơn vị thể chế khác; (ii) có quyền đưa 
ra các quyêt định kinh tế, tham gia vào các hoạt động kinh tế và phải chịu trách



nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kinh tế của mình; (iii) có khả năng phát 
sinh nghĩa vụ nợ, thực hiện các nghĩa vụ cam kết và tham gia vào các họp đồng 
kinh tế; (iv) có hệ thống tài khoản kế toán hoàn chỉnh hoặc có khả năng lập các 
tài khoăn kế toán nếu được yêu cãu.

2. Khu vực thể chế áp dụng trong thống kê (khu vực thể chế) là tập hợp các 
đom vị thể chế có cùng chức năng, mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng 
đặc điểm cấu trúc, Ví trò kinh té và phương thức hoạt động,

3. Sáu khu vực thể chế của Việt Nam:

- Khu vực thể chế phi tài chính;

- Khu vực thể chế tài chính;

- Khu vực thể chế Nhả nước;

-Khu vực thể chế hộ gia đình;

- Khu vực thể chê không vì lợi phục vụ hộ gia đình;

- Khu vực thể chế không thường trú.

Điều 3. INguyên tắc xây dựng các khu vực thể chế của Việt Nam

- Đảm bảo việc phân chia khu vực thể chế bao quát toàn "bộ, đầy đủ các 
đơn vị thể ehe của Việt Nam;

- Đảm bảo tính khả thi trong quá. trình thu thập, tính toán các chỉ tiêu 
thống kê;

- Tránh trùng lap: một đơn vị thể ché chỉ được xếp vào một khu vực thể chế;
- Phù hợp với thực tiễn công tác thống kê và đám bảo so sánh quốc tế;
- Linh hoạt và thông nhất khi sap xếp các đơn vị thể chế.

Điều 4. Tổ chức tbưc ỉiiên
•  •

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phốỉ hợp với các 
cơ quan có liên quan:

a) Thu thập, tổng hợp thông tin thổng kê liên quan đến khu vực thể chế của 
Việt Nam bảo đảm cung cấp số liệu thong kê theo quy định của Thông tir,

b) Hướng dẫn các đom vị liên quan thực hiện theo quy định phân ỉoại khu 
vực thể chế của Việt Nam;

c) ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thóng kê sử dụne phân 
loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện kiẽm sát nhân dân tối cac và các cơ quan có liên quai căn cứ vào phân loại 
khu vực thể chế Việt Nam sản xuất, cung cap thông tin và sử dụng thổrỉg nhất về phạm 
vi liên quan đến các khu vực thể chế thống kê theo quy dịnh của Thông tư này.
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Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 
vị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thông kc) đê nghiên cứu sửa 
đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
-V ăn  phòng Chủ tịch nước;
- Bộ, cơ  quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các U B N D  tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm  tra văn bản QPPL (B ộ Tư pháp);
- Bộ KHĐT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực 
thuộc Bộ;
-V ụ  Pháp chế;
- Lưu: VT, T C T K (5 )^ s r

Đề nghị các đơn vị truy cập đường link sau để tải Phụ lục kèm theo

http://vbqppl. mpi.gov, vn/Pages/default.aspx?itemld=7e0787b2-9b79-4b2f-831c- 
d6e0dbc3e4cb&list=documentDetai)

B ộ  TRƯỞNG

Chí Dũng
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CH
»HỤ LỤC I: DANH MỤC PHÂN LOẠI KHU vực THẺ CHẾ 

ÁP DỤNG TRONG THỐNG KÊ VIỆT NAM

iáĩ theo Thông tư sổ 02- /2020/TT-BKHĐT ngày zs> tháng % năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

S&Q1 Cấp 3 Tên khu vực thể ché áp dụng trong thống kê Việt Nam

1 Ktiu vực thề che phi tài chính
11 110 Khu vực phi tài chính nhà nước
12 120 Khu vực phi tà chính ngoài nhà nước
13 130 Khu vực phi tài chính có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

2 Khu vực thể chề tài chính
21 210 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
22 Tổ chức nhận tiền gư

221 Ngân hàng thưcmg mại
229 Tổ chức nhận tiền gửi khác

23 Doanh nghiệp bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện
231 Doanh nghiệp bảo hiểm
232 Quỹ hưu trí tự nguyện

29 Tổ chức tài chính khác
291 Tổ chức hỗ trợ tài chính
299 Tổ chức tài chính khác chưa được phân vào đâu

3 Khu vực thể chẻ Nhà nước
31 310 Nhà nước trung ương
32 320 Nhà nước địa phương
33 330 Quỹ an sinh xã hội

4 40 400 Khu vực thề chc hộ gía đình
5 50 500 Khu vực thí chế không vì lọi phụe vụ hộ gia đình
6 60 600 Khu vực the chế không thường trú



^ £ H |¿ L Ü C  II: NỘI DUNG PHÂN LOẠI KHI' v ự c  THẺ CHẾ
ÁP DỤNG TRONG THỐNG KÊ VIỆT NAM

í  Im  m ^ ầ k è m  theo Thông tư số ŨZ /2020/TT-BKHĐT ngày21 tháng ỉ  
t?V®®$TỈ 2020 cùa Bộ trưởng Bộ Kể hoạch và Đầu tư)

Ì  M te S Ố  KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẤC VÀ HÊÜ THỨC PHẨN LOẠI

1. Một số khải niệm

1.1. Thirờng trứ

Một đơn vị thể chế được gọi là thườiie trú của một quốc gia nếu đơn vị đó 
có Trung tâm lợi ích kinh tế trong lãnh thổ kinh tế của quốc gia đó.

Một đơn vị thể chế được gọi là có truno tâm lợi ích kinh tế trong lãnh thổ 
kinh tế của một quổc gia nểu đơn vị đó có trụ sở, có địa điểm sản xuất kinh 
doanh hoặc nhà cửa trong lãnh thổ kinh tế của quốc gia, cam kết tiến hành các 
hoạt động sản xuất kinh doanh và giao dịch kinh tế trong thời gian nhẩt định 
(thường trên một năm).

Lãnh thổ kinh tế  của một quốc gia bao gồm lãnh thổ địa lý chịu sự quàn 
lý của Nhà nuớe mà ở đó cư dân, hàng hóa, tài sản và vốn được tự do lưu thông. 
Những quốc gia có biển, lănh thổ kinh tế còn bao gồm các hòn đảo thuộc quốc 
gia đó và chịu sự điều chỉnh của những chính sách tài khóa và tiền tệ như trong 
đất liền. Cụ thể, lãnh thổ kinh tế của một quốc gia bao gồm:

(i) Vùng đẩt, vùng trời, thềm lục địa nàm trong lãnh hải quốc tế mà quốc 
gia có quyền bất khả xâm phạm trong khai thác cá và các tài nguyên;

(ii) Lãnh thổ quốc gia ở nước ngoài sử dụng cho mục đích ngoại giao 
(đại sứ quán, lãnh sứ quán), mục đích quân sự (căn cứ quân sự), nghiên cứu 
khoa học (trạm nghiên cứu khoa học)...

Một đơn vị thể cbể chỉ thường trú trên một và chỉ một lãnh thổ kinh tế được 
xác dịnh bởi trung tâm lợi ích kinh tế chiếm ưu thế của đơn vị đó.

Một số trưởng hợp sau được coi là thường trú của Việt Nam:

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lănh sự, trạm nghiên cửu, cơ 
quan đại diện tại tổ chức quốc tế của Việt Nam ở nước ngoài; công dân Việt Nam 
làm việc tại các tổ chức này và cá nhân đi theo họ;

- Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng;

- Công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệtìh và thăm viếng ở nước ngoài;

- Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng 
ừở lên.
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1.2. Đ<m vị sản xuất thị trirímg và đơn vị sản xuất phi thị trirờng
Đơn vị sản xuất thị trường là đơn vị mà tất cả hoặc phần, lớn sản phẩm đầu 

ra của đơn vị được bán, hoặc trao đổi trên thị trưởng với mức giá có ý nghĩa kinh 
tế. Mức giá nảy ảnh hường đến quyểt định số lượng sản phẩm mà người bán sẵn 
sàng bán và người mua sẵn sảng mua.

Đơn vị sản xuất phi thị trường bao gồm các đom vị thuộc sở hữu của các 
đom vị nhà nước hoặc đơn vị thề chế không vì lợi phục vụ hộ gia đình, cung cấp 
sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ miễn phí hoặc với mức giá không có ý nghĩa kinh 
tế cho các hộ gia đình hay toàn bộ cộng đồng.

1.3. Dịch vụ tài chính là bất kỳ loại hình dịch vụ nào mang tính chất tài 
chính. Dịch vụ tài chính bao gồm các dịch vụ thuộc ngành K “Hoạt động tái chính, 
ngân hàng và bảo hiểm” quy định trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 
2018), cụ thể như sau:

(1) Hoạt động trung gian tiền tệ;
(2) Hoạt động nắm giữ tài sản;
(3) Hoạt động quỹ tín thác và các tổ chức tài chính tương tự;
(4) Hoạt động dịch vụ tài chính khác như cho thuê tài chính, cấp tín dụng 

tiêu đùng, tài trợ thương mại quốc tế, cầm đồ..
(5) Hoạt dộng bảo hiểm, tái bảo hièm và quỹ hưu trí tự nguyện (trừ đàm 

bảo xã hội bắt buộc);
(6) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính;
(7) Hoạt động hỗ trợ bảo hiêm và quỹ hưu trí tụ nguyện;
(8) Hoạt động quản lý quỹ.
1.4. Đon vị khônp vì lợi (NPIs): là một pháp nhân hoặc một thực ử  ! xã 

hội được thành lập đê tiến hành sản xuất sản phẩm vật chất hay dịch vụ. Ket quả 
sản xuất của đơn vị không được phép trở thành nguồn thu nhập, ]ọ nhuận hay các 
quyên lợi tài chính khác cho các đơn vị thành lập, quản lý, kiểm soát hoặc tài trợ 
cho đơn vị đó.

Kiểm soát là việc có khả năng can thiệp vào các chính sách tài chính và 
hoạt dộng liên quan tới mục tiêu chiến lược của đơn vị1.

* Có hai loại đơn vị không vì lợi khác nhau, đó là:
+ Đơn vị không vì lợi thị trường;
+ Đơn vị không vì lợi phi thị trường.
Đơn vị không vì lợi thị trường đirợc các doanh nghiệp hoặc tổ chức tương 

tự doanh nghiệp có tính thị trường thành lập, quản lý hoặc kiểm soát. Căn cứ vào

Theo mục 4.77 của Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) 2008.
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mục tiêu sản xuất phi tài chính hay tài chinh để xếp các đơn vị này vào khu vực 
thể chế phi tài chính hoặc khu vực thể chể tài chính.

Đơn vị không vì lợi phi thị trường được chia thành hai nhóm:
1. Đơn vị không vì lợi phi thị trường do Nhà nước thành lập, quân lý và cấp 

kinh phi. Các đơn V loại này được xếp vào khu vực thể chế Nhả nước;
ii. Đơn vị không vì lợi phi thị trường phục vụ hộ gia đình. Các đem \ loại 

này bao gổni hai tiểu nhỏm và đều được xểp vào khu vực thể chế không vì lợi 
phạc vụ hộ gia đình (NPISHs): (1) tiểu nhóm thứ nhất là các đơn vị không vì lợi 
phi thị trường phục vụ hội viên; (2) tiểu nhỏm thứ hai là các đơn vị không vì lợi 
phi thị trường làm công tác từ thiện.

Các đơn vị không vì lợi có mặt ở hầu hết các khu vực thể chế. Căn cứ vào đơn 
vị thành lập ra nó đế xếp vào khu vực thể chề phù hợp.

2. Nguyên tắc cơ bản để phân loại đơn vị thể che vào khu vực thể chế
Việc phân loại đơn vị thể chế vào khu vực th chế phù hợp được căn cứ vào 

các nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Một đơn vị thể chể chỉ được xếp vào một khu vực thể chề;
- Những đem vị thể chế có cùng chức năng, lĩnh vực hoạt động thì được xếp 

vào cùng một khu vực thể chế;
- Nhừng đem vị thể chể có nhiều chức năng hoạt động khác nhau thì căn cứ 

vào chức năng hoạt động chính để xểp vào khu vực tlní chế tương ứng;
- Những đem vị thể chế có cùng tính chất về nguồn tài cbinh sử dụng cho 

hoạt động kinh tế thì được xếp vào cùng một khu vực thể chế.

3. Tỉêu thức phàn loại khu vực thề ehe
Tùy thuộc vào đặc tính của từng đem vị thể ché và có thể căn cứ vào một 

hoặc nhi ¿ LI tiêu thức để phân loại đem vị thể chế vào khu vực thể chế phù hợp. 
Các tiêu thức được xêp theo thứ tự ưu tiên dưới đây:

(1) Tinh trạng thường trú của đon vị thể chế (thường trú hay khồng thưcmg trá)
(2) Loại đom vị thể chế (hộ gia đỉnh hay không phải hộ gia đình)
(3) Tính chất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đem vị (mang tính 

thị trường hay phi thị trường).
(4) Lĩnh vực hoạt động (tài chính hay phi tài chính).
(5) Chủ thể kiểm soát hoạt động của đem vị.
(6) Chức năng hoạt động của đem vị.
(7) Nguồn tài chính hoạt động của đem vị.
Sơ đồ 1 ở dưới sẽ minh họa vị trí của các đơn vị vào các khu vực thi chế 

(Xem trang bên)
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Sơ đồ 1
Đom vị này có là đom 
vị thuờng trú không?

Có

Đơn vị này có“Ià hộ gia đình 
hay hộ gia đình tập thể* 

không?

Không Khu vực thể chế 
không thưởng trú

Có

I
Khu vực thể chế 

hộ gia đỉnh

Không

Có

Đơn vị này có là đom 
vị sản xuất phi thị 

trường không?

Không

Đom vị này có chịu sự 
kiểm soát của nhà nước 

không?

Có

IKhông

Đom vị này có cung câp 
dịch vụ tài chính 

không7

Không

Chú thích: * Hộ gia đình tập thể là nhỏm người cùng sinh sống ữong một thời gian dài ở 
nhà dưỡng lão, cơ sở phục hồi chức năng, tu viện, nhà tù, trại giam, trại phục hồi nhân phẳm...
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H

n. NỘI DUNG PHÂN LOẠI KHU vực THẺ CHẾ ÁP DỤNG TRONG 
THỐNG KỂ VỆT NAM

1. Khu vực thế ché phi tài chính
Bao gồm tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công 

lập và tổ chức khác (bao gồm cả các đơn vị không vì lợi) thưòng trú tham gia vào 
các hoạt động sản xuất sản phầm vật chẩt và dịch vụ phi tài chính để mua bán trên 
thị trường.

11-110. Khu vực phi tài chinh nhà nước
Bao gồm các đơn vị hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ phi 

tài chính mà ở đó Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn góp hoặc có cổ phẩn, vốn 
góp chi phổi, bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) nhà nước, công ty 
cổ phần nhà nước, nhóm công ty nhà nước và các tổ chức phi tài chính nhà nước 
khác.

12-120. Khu vực phì tài chỉnh ngoài nhà nước
Bao gồm các đơn vị hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ phi 

tài chính, có vốn trong nước thuộc sở hữu tư nhân của một người hoặc nhóm 
người hoặc có vốn thuộc sở hữu Nhà nước nhimg chiếm từ 50% vốn góp trở 
xuổng hoặc Nhà nước không có cổ phần, vốn góp chi phối. Kho vực này gom: 
công ty TNHH tư nhân, công ty TNHH có von nhà nước nhỏ hơn hoặc bàng 
50%, công ty cổ phẩn không có vốn nhà nước, công ty cổ phàn có vốn nhà nước 
nhỏ hơn hoặc bằng 50%, công ty hợp danh, nhóm công ty ngoài nhà nước, 
doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài 
cõng lập và các tổ chức ngoài nhà nước khác.

13-130. Khu vực phi tài chỉnh có vỏn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Bao gồm các đơn vị hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ phi 

tài chính mà ở đó các nhà đâu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn góp hoặc có 
cổ phần, vốn góp chi phổi,

2. Khu vực thề clu* tài chính
Bao gồm tất cả các doanh nghiệp và đơn vị tươiig tự doanh nghiệp thưởng 

trú tham gia chủ yếu vào việc cung cấp dịch vụ tài chính, bao gồm cả dịch vụ bảo 
hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện cho các đơn vị thể chế khác.

21-210. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt 

động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về 
phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dich vụ tiền tệ 
cho Chính phủ,

22. Tổ chức nhận tiền gửỉ
Tổ chức nhận tiền gửi bao gồm các tổ chức tín dựng và chi nhánh ngân hàng 

mrớc ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chửc túi dụng.

5



221. Ngân hàng thương mại
Là loại hỉnh ngân hàng được thực biện tất cả các hoạt động ngân hàng và 

các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng nhằm 
mục tiêu lợi nhuận.

229. Tổ chức nhận tiền gùi khác
Là các tổ chức nhận tiền gửĩ mà kliông phải là ngân hàng thương mại như 

các cồng ty tài chính, cho thuê tải chinh, ngân hàng chính sách, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, quỳ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi m ô...

23. Doanh nghiệp bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện
231 Doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt 

động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiêm và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

232. Quỹ him trí tự nguyện
Quỹ hưu trí tự nguyện là định chế tài chính quản lý tiền lương hưu được 

đóng góp tự nguyện và theo hợp đồng của cá nhân, công ty và chính phủ. Quỹ 
hưu trí thu tiên đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động, cùng 
như thanh toán tiền Ị ương cho những người nghỉ hưu. Quỹ hưu trí chuyên môn 
hóa vào các khoản đầu tư dài hạn như mua cổ phiếu, ừái phiểu công ty, trái phiếu 
chính phùj gửi tiền vào các tổ chức tín dụng.

Quỹ hưu ừí tự nguyện là đơn vị thể chế riêng biệt với đơn vị thành lập quỹ. 
Quỹ được thành lập để mang lại lợi ích về hưu trí cho các nhóm người cụ thê. Quỹ 
có tài sản và nợ riêng, tham gia vào các giao dịch tài chính trên thị trường thông 
qua tài khoản của quỹ.

29. Tổ chức tài chỉnh khác
Là các tổ chức thường trú tham gia chủ yếu vào việc cung cấp dịch vụ tài 

chính mà không phải là tổ chức nhận tiền gửi, doanh nghiệp bảo hiểm và quỹ hưu 
trí tự nguyện.

291. Tổ chức hỗ trợ tài chính
Tổ chức hỗ ừợ tài chính bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ tài chính 

tham gia chú yếu vào các hoạt động liên quan đến tài sản tài chính và nghĩa vụ nợ 
hoặc cung cẩp khuôn khò pháp lý cho những giao dịch nảy nhtmg trong trường 
họp không liên quan đên cảc tô chức phụ trợ có sở hữu tài sản có và tài sản nợ tài 
chính đang được giao dịch.

Các tổ chửc này cung cấp dịch vụ tài chính phụ trợ có liên quan chặt chẽ 
với các trung gỉan tài chính và được thành lập nhằm mục đích nâng cao hiệu 
quà hoạt động của các trung gian tài chính. Các đơn vị trong phân loại này 
không phải là trung gian tài chính vì chúng không mua các tài sản tài chính 
hoặc gánh chịu các khoản nợ.
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299. Tổ chức tài chỉnh khác chưa được phân vào đâu
Là các tổ chức thường trú tham gia chủ yểu vào việc cung cẩp các dịch vụ tài 

chính chưa nêu ở ừên như các tổ chức nắm giữ tài chính, doanh nghiệp cầm đồ...
3. Khu vưc the che Nhà nước
Khu vực thể chể Nhà nước bao gồm các đơn vị thể chế thườn| trú thuộc sự 

quản lý hoặc kiểm soát của các cơ quan Nhà nước, hoạt động chủ yếu nhằm thực 
hiện các chức năng hoạch định chính sách, đường lối phát triển kinh t< - xã hội, 
quản lý và thực thi các chính sách của Nhả nước. Khu vực này bao gồm tất cả các 
đơn vị thuộc cơ quan lập pháp, hành pháp, tư plìáp, cơ quan của Đảng, tổ chức 
chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
nghề nghiệp và đoản thể khác, các đơn vị sự nghiệp công lập không vì lợi nhuận, 
ph thị trường và các quỹ an sinh xã hội. Để xác định một đơn vị thể chế thuộc 
khu vực thể chế Nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước cần phãn biệt khái niệm 
đơn vị sản xuất thị trường và phi thị trường.

Tiêu chí nhận dạng đơn vị thuộc khu vực thể chế Nhà nước:
-L àđơnvịth i chế thường trú;
- Có quyển sở hữu tài sản, phát sinh nghĩa vụ nợ và tham gia vào các hoạt 

động kinh te;
- Thuộc sự quản lý hoặc kiểm soát của các cơ quan Nhà nước;
- Hoạt động mang tính chất phi thị trường, không vì lợi nhuận.
31-310. Nhủ nước trung ương
Các đơn vị thuộc Nhà nước trung ương là các đơn vị thể chế hoạt động chủ 

yếu dưới sự quản lý hoặc kiểm soát của Nhà nước ở cấp trung ương, bao góm các 
đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp cóng lập, các cơ quan của Đảng, đoàn thể và 
liiệp hội ở cấp trung ương có các khoán thu, chi chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

32-320. Nhà nước địa phương
Các đơn vị thuộc Nhà nước địa phương là các đơn vị thể chế cấp tinh, huyện, 

xã hoạt động chủ yểu dưới sự quản lý hoặc kiêm soát của Nhà nước địa phương, 
bao gồm các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, của Đảng, 
đoan thể và hiệp hội ở cấp địa phương có các khoản thu, chi từ chủ yếu từ ngân 
sách nhà nước.

33-330. Quỹ an sinh xã hội
Quỹ an sinh xã hội là mộl loại đơn vị đặc thù của khu vực thể chế Nhà nước, 

chuyên trách về hoạt động của một hoặc một số chương trình an sinh xã hội, bao 
gồm các quỹ bảc hiểm xã hội, quỹ bảo ừợ xã hội và các quỹ dịch vụ xã hội... Các 
đơn vị này được tổ chức và quản lý tách biệt so với những hoạt động khác của Nhà 
nước trung ương và Nhà nước địa phương, năm giữ tài sản và các nghĩa vụ nợ tách 
riêng so với các đơn vị của Nhà nước trung ương, Nhà nước địa phương và tham 
gia vào các gỉao dịch tài chính với tư cách riêng.
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4-40-400. Khu vực thê chế hộ gia đình
Hộ gia đình là một nguời hoặc nhóm người có cùng nơi sinh sổng, đóng 

góp một phần hoặc toàn bộ thu nhập và tài sản của họ vào một ngân sách chung 
và tiêu dùng chung các loại sản phàm vật chất và dịch vụ nhât định, chủ yêu là

-  nhà ả  và lương thực, thực phẩm. Ngoài các loại hộ gia đình truyền thổng-(hộ-gia 
đình cùng huyết thống, hôn nhân,...) còn có các hộ gia đình tập thể (còn gọi là hộ 
gia đình phi truyền thống), những hộ này bao gồm những nhóm người cùng sinh 
sống trong một thời gian dài ở nhà dường lào, cơ sở phục hồi chức năng, tu viện, 
nhà tù, trại giam, trại phục hồi nhân phẩm...

Hộ gia đình bao gồm hộ gia đình sản xuất và hộ gia đình tiêu dùng.
5-50-500. Khu vực tht chế không vì lợi phục yụ hộ gia đình
Các đom vị thuộc khu vực không vì lợi phục vụ hộ gia đình (NPISHs) là 

các đom vị thưởng trú không vì lợi, phi thị trường không chịu sự kiểm soát của 
Nhà nước. Tất cả các đom vị này cung cấp hàng hóa và dịch vụ miễn phí hoặc 
ở raưc giá không có ý nghĩa về mặt kinh tế. Phần lớn những hàng hóa và dịch 
vụ được cung cap cho tiêu dùng cá nhân nhưng các đơn vị không vì lợi cũng 
có thể cung cấp các dịch vụ chung như trung tâm tình nguyện, đom vị viện trợ, 
cứu trợ, cơ sở từ thiện, tôn giáo, tín ngưởng...

6-60-600. Khu vực thể chế không thường trú
Khu vực này bao gồm tất cả các đom vị thể chế không thường trú tham gia 

giao dịch với các đom vị thường trú hoặc có các mối liên hệ khác về kinh tế với 
các đom vị thường trú như các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sứ quán của nước 
ngoài ưên lãnh thổ Việt Nam...
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