
Phụ lục I 

DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2018/TT- BTC  

ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính) 

 

STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu 

 01 Lĩnh vực Ngân sách nhà nước 

1 0101 Thu Ngân sách nhà nước 

2 0102 Chi ngân sách nhà nước  

3 0103 Bội chi/Kết dư ngân sách nhà nước  

4 0104 Chi t   n  g c c   ngân sách nhà nước 

5 0105 Tổng mức v y c   ngân sách nhà nước 

6 0106 Chi ngân sách t ung ương  

7 0107 Thu ngân sách đị  phương  

8 0108 Chi ngân sách đị  phương  

9 0109 Bội chi/Kết dư ngân sách đị  phương cấp tỉnh 

10 0110 Chi t   n  g c c   ngân sách đị  phương  

11 0111 Tổng mức v y c   ngân sách đị  phương  

12 0112 Chi chương t ình mục tiêu qu c gi , chương t ình mục tiêu  

 02 Lĩnh vực Quản lý ngân quỹ nhà nước 

13 0201 Thu, chi ngân quỹ nhà nước 

14 0202 
   dụng ngân quỹ nhà nước t m th i nhàn   i/      ngân 

quỹ nhà nước t m th i thiếu hụt 

 03 Lĩnh vực Nợ công 

15 0301 V y và t   n  công 

16 0302 V y và t   n  c   Chính ph  

17 0303 V y và t   n  đư c Chính ph  b o  ãnh 



STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu 

18 0304 V y và t   n  c   Chính quyền đị  phương 

19 0305 V y và t   n  nước ngoài c   do nh nghiệp 

20 0306 V y và t   n  nước ngoài c   qu c gi  

 04 Lĩnh vực Dự trữ quốc gia 

21 0401 Hình thành nguồn  ực dự t ữ qu c gi  

22 0402 Nhập hàng dự t ữ qu c gi  

23 0403  uất hàng dự t ữ qu c gi  

24 0404 Tồn hàng dự t ữ qu c gi  

 05 Lĩnh vực Chứng khoán 

25 0501 Chỉ s  chứng khoán 

26 0502 Tổng giá t ị v n hoá thị t ư ng cổ phiếu 

27 0503 Kh i  ư ng và giá t ị chứng khoán gi o dịch 

28 0504 
Kh i  ư ng và giá t ị chứng khoán niêm yết và đăng k  

gi o dịch 

29 0505     o i chứng khoán niêm yết và đăng k  gi o dịch 

30 0506 
Chứng khoán niêm yết/đăng k  gi o dịch mới và h y niêm 

yết/đăng k  gi o dịch 

31 0507     ư ng công ty chứng khoán có giấy phép ho t động 

32 0508 Ho t động đấu thầu t ái phiếu 

33 0509 Ho t động đấu giá cổ phần 

34 0510 Tình hình mở/đóng tài kho n c   nhà đầu tư 

35 0511 Ho t động  ưu k  chứng khoán 

36 0512 Gi o dịch t ái phiếu Chính ph  

37 0513 Công ty qu n    quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán 



STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu 

38 0514 Ho t động phát hành chứng khoán 

39 0515 Kh i  ư ng và giá t ị chứng khoán phái sinh gi o dịch 

 06 Lĩnh vực Quản lý trái phiếu 

40 0601 Kế ho ch phát hành t ái phiếu 

41 0602 Kết qu  phát hành t ái phiếu 

42 0603 Th nh toán t ái phiếu 

43 0604  ở hữu t ái phiếu c   nhà đầu tư 

44 0605  ở hữu tín phiếu c   nhà đầu tư 

45 0606 Gi i ngân v n t ái phiếu Chính ph  

46 0607 Mu    i, hoán đổi t ái phiếu chính quyền đị  phương 

 07 Lĩnh vực Bảo hiểm thương mại 

47 0701 Do nh thu phí b o hiểm 

48 0702 Chi bồi thư ng và t   tiền b o hiểm 

49 0703 Tổng tài s n 

50 0704 V n ch  sở hữu 

51 0705 T ích  ập dự phòng nghiệp vụ 

52 0706 Ho t động đầu tư 

53 0707 Kh  năng th nh toán 

 08 Lĩnh vực Xuất, nhập khẩu 

54 0801  uất khẩu, nhập khẩu hàng hó  

55 0802 Chỉ s  đơn giá và  ư ng hàng hó  xuất khẩu, nhập khẩu 

56 0803  uất khẩu, nhập khẩu hàng hó  chịu thuế 

57 0804 
Mức độ tự do hó  đ i với thuế nhập khẩu theo các Hiệp 

định thương m i  



STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu 

58 0805 Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu 

 09 Lĩnh vực Quản lý giá 

59 0901 Giá hàng hó , dịch vụ do nhà nước định giá  

60 0902 
Giá đăng k  c   hàng hó , dịch vụ thuộc d nh mục bình ổn 

giá 

61 0903 
Giá kê kh i c   hàng hó , dịch vụ thuộc d nh mục kê kh i 

giá 

62 0904 
Giá thị t ư ng hàng hó , dịch vụ thuộc d nh mục báo cáo 

giá thị t ư ng 

63 0905    do nh nghiệp thẩm định giá 

64 0906    do nh nghiệp đăng k , kê kh i giá 

65 0907 
T ích  ập, s  dụng và  ãi phát sinh t ên s  dư Quỹ Bình ổn 

giá 

 10 Lĩnh vực Tài sản công 

66 1001 Tài s n công 

 11 Lĩnh vực Người nộp thuế 

67 1101     ư ng ngư i nộp thuế 

68 1102 Tình t  ng ho t động c   do nh nghiệp 

69 1103 Ho t động s n xuất kinh do nh c   do nh nghiệp 

70 1104 Tình hình tài chính c   do nh nghiệp 

71 1105 Tuân th  pháp  uật thuế c   do nh nghiệp 

 12 Lĩnh vực Đơn vị có quan hệ với ngân sách 

72 1201 
    ư ng mã s  đơn vị dự toán, đơn vị s  dụng ngân sách 

nhà nước 

73 1202     ư ng mã s  dự án đầu tư 



STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu 

 13 Lĩnh vực Đơn vị sự nghiệp công 

74 1301     ư ng đơn vị sự nghiệp công 

75 1302 Thu dịch vụ c   đơn vị sự nghiệp công  

 14 Lĩnh vực Doanh nghiệp có vốn nhà nước 

76 1401 
Tình hình tài chính, kết qu  s n xuất kinh do nh c   do nh 

nghiệp nhà nước/có v n nhà nước 

77 1402 Tái cơ cấu do nh nghiệp nhà nước 

78 1403 Giám sát đầu tư v n nhà nước vào do nh nghiệp 

79 1404 Giám sát tài chính đ i với do nh nghiệp nhà nước 

80 1405 
Hiệu qu  ho t động c   do nh nghiệp nhà nước/có v n nhà 

nước 

81 1406  ếp  o i do nh nghiệp nhà nước 

 15 Lĩnh vực Quỹ tài chính nhà nước 

82 1501 Thu, chi quỹ b o hiểm xã hội 

83 1502 Thu, chi quỹ b o hiểm y tế 

84 1503 Thu, chi quỹ b o hiểm thất nghiệp 

85 1504 Thu  ãi đầu tư tài chính các quỹ b o hiểm 

86 1505 
Kết qu  kinh do nh c   các quỹ tài chính có chức năng cho 

v y, b o  ãnh 

87 1506 Quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

 16 
Lĩnh vực Xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có 

thưởng 

88 1601 Tình hình ho t động kinh do nh xổ s  

89 1602 Tình hình ho t động kinh do nh đặt cư c 

90 1603 Tình hình ho t động kinh do nh c sino 

91 1604 Tình hình ho t động kinh do nh t ò chơi điện t  có thưởng 



STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu 

 17 Lĩnh vực Vốn đầu tư công 

92 1701 Phân bổ kế ho ch v n đầu tư công 

93 1702 

Thực hiện kế ho ch v n tín dụng đầu tư phát t iển/chính 

sách xã hội c   Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân 

hàng phát t iển Việt N m 

94 1703 Thực hiện và th nh toán kế ho ch v n đầu tư công 

95 1704 
Quyết toán các nguồn v n đầu tư thuộc ngân sách nhà 

nước 

 


