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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang,  

quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật  

và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh 
__________ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 

tháng 6 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;  

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ 

chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Nghị định này quy định nguyên tắc; điều kiện đầu tư kinh doanh; trình 

tự, thủ tục thẩm tra điều kiện và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ 

quan, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng 

cho lực lượng vũ trang nhân dân, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí 

tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, 

vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục 

vụ quốc phòng, an ninh (sau đây viết gọn là quân trang, quân dụng, vũ khí quân 

dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an 

ninh) trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  

Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết có quy định khác thì áp dụng theo 

quy định của Điều ước quốc tế đó. 
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3. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ 

thuật chuyên dùng tuân thủ theo quy định của pháp luật về thương mại và pháp 

luật có liên quan. 

4. Hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, phát 

triển sản phẩm công nghiệp an ninh của cơ sở công nghiệp an ninh thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có 

liên quan đến đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang 

thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quân trang bao gồm: 

a) Quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục quy định tại Nghị định  

số 82/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định quân 

hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam; 

b) Công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục quy định tại Nghị định 

số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định cờ 

truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng 

Công an nhân dân và Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2016 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định cờ truyền thống, công an 

hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân; 

c) Cảnh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cảnh phục, lễ phục, cờ hiệu của lực lượng 

Cảnh sát biển Việt Nam quy định tại Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 

năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam;  

d) Trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ quy định tại Nghị định 

số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, 

chính sách đối với dân quân tự vệ. 

2. Quân dụng là trang thiết bị, dụng cụ (trừ các loại quy định tại khoản 3 và 

khoản 4 Điều này) được chế tạo, sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế và 

công năng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định để phục vụ cho các hoạt 

động thường xuyên, huấn luyện, dã ngoại, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của lực 

lượng vũ trang nhân dân. 
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3. Vũ khí quân dụng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

4. Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, gồm: 

a) Trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công 

an và trang thiết bị đặc chủng là các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện được 

chế tạo, sản xuất để phục vụ quốc phòng, an ninh; 

b) Linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư là chi tiết điện tử, chi tiết bán dẫn, 

chi tiết cơ khí, bộ phận và phụ tùng, vật tư khác được chế tạo, sản xuất để thay 

thế, hỗ trợ hoặc bảo đảm hoạt động cho vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, 

khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an và trang thiết bị đặc chủng 

quy định tại khoản 3 Điều này và điểm a khoản này. 

5. Công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí quân dụng, trang thiết bị 

kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh là:  

a) Công nghệ chế tạo, sản xuất vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an 

ninh quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Công nghệ chế tạo, sản xuất trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ 

quốc phòng, an ninh quy định tại điểm a khoản 4 Điều này. 

6. Đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh 

là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn từ đầu tư, sản xuất 

đến cung ứng quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân. 

7. Đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh là việc 

thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn nghiên cứu, chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa, mua, bán vũ khí quân dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân.  

8. Đầu tư kinh doanh trang thiết bị chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an 

ninh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn từ đầu tư, sản 

xuất đến cung ứng trang thiết bị chuyên dùng cho lực lượng vũ trang nhân dân. 

9. Đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí quân 

dụng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh là việc thực hiện liên 

tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn từ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, 

chuyển giao và dịch vụ chuyển giao công nghệ chuyên dùng để chế tạo, sản xuất 

vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho lực lượng vũ trang nhân dân. 

Điều 4. Nguyên tắc đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí 

quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc 

phòng, an ninh 

1. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, 

an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 
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2. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm bí mật, an toàn. 

3. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp, phát 

triển quân trang, quân dụng, vũ khí, trang bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng 

thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ được thực hiện hoạt động nghiên cứu, 

sản xuất, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp, phát triển khi được cấp có thẩm quyền quy 

định tại Điều 10 Nghị định này giao nhiệm vụ, đặt hàng.  

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về những ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật 

tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Điều 5. Các hành vi cấm trong đầu tư kinh doanh quân trang, quân 

dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng 

phục vụ quốc phòng, an ninh 

1. Lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh quân trang, quân 

dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục 

vụ quốc phòng, an ninh để xâm hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, 

an toàn xã hội. 

2. Đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị 

kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh khi:  

a) Không được cấp có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa 

chọn qua thủ tục đấu thầu; 

b) Sản xuất quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật 

quá số lượng quy định trong hợp đồng, đơn đặt hàng, văn bản giao nhiệm vụ của 

cấp có thẩm quyền; 

c) Không đáp ứng đủ các điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại  

Nghị định này và pháp luật có liên quan hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều 

kiện đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động. 

3. Vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và của  

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về bảo mật thông tin dưới mọi hình thức, gồm:  

a) Thông tin trong hợp đồng, đơn đặt hàng, văn bản giao nhiệm vụ, hồ sơ 

đấu thầu và các văn bản liên quan trong đầu tư kinh doanh quân trang, quân 

dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục 

vụ quốc phòng, an ninh; 
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b) Thông tin liên quan đến tính năng kỹ thuật, chiến thuật, tiêu chuẩn, chất 

lượng, số lượng, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ sản xuất, sửa chữa, cải 

tiến, hiện đại hóa quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật 

và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

4. Chuyển giao sản phẩm hoàn chỉnh, sản phẩm chưa hoàn chỉnh, sản 

phẩm mẫu, sản phẩm chế thử, sản phẩm bị lỗi, hư hỏng, kém chất lượng trong 

quá trình sản xuất, kinh doanh quân trang, quân dụng, nghiên cứu, chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, 

đề án và kết quả nghiên cứu, phát triển chuyển giao công nghệ chuyên dùng để 

chế tạo, sản xuất vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ 

quốc phòng, an ninh cho bên thứ ba khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.  

5. Cung cấp các văn bản không đúng với thực tế nhằm đáp ứng đủ điều 

kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị 

kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

6. Cản trở hoặc không chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

trong đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị 

kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

7. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở, gây phiền hà, xâm phạm quyền 

tự do đầu tư kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; bao che các hành vi vi phạm 

pháp luật của người có liên quan đến đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, 

vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ 

quốc phòng, an ninh.  

 
Chương II 

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH QUÂN TRANG,  

QUÂN DỤNG, VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT 

VÀ CÔNG NGHỆ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH 
 

Điều 6. Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ 

quốc phòng, an ninh 

1. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh 

doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng quy định tại các điểm a, c và d 

khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho bảo quản được bố trí riêng biệt; 

b) Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa 

chọn qua thủ tục đấu thầu. 
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2. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được 

đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng quy định tại các 

điểm a, c và d khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều 

kiện sau: 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật; hoạt động trên lãnh thổ  

Việt Nam; không có vốn đầu tư nước ngoài; 

b) Quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Cơ sở công nghiệp an ninh được đầu tư kinh doanh quân trang, quân 

dụng phục vụ an ninh quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 

này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 

năm 2020 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh.  

Điều 7. Điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc 

phòng, an ninh 

1. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được đầu tư 

kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh khi đáp ứng đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây viết gọn 

là Nghị định số 79/2018/NĐ-CP). 

2. Tổ chức, doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1  

Điều này được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí quân dụng 

phục vụ quốc phòng, an ninh khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 

Nghị định số 79/2018/NĐ-CP. 

Điều 8. Điều kiện đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên 

dùng phục vụ quốc phòng, an ninh 

1. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh 

doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy 

định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng tại thời điểm đề nghị tham gia 

đầu tư nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên 

dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; 

b) Có quy trình, công nghệ, thiết bị, phương tiện để nghiên cứu, sản xuất, 

chế tạo, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an 

ninh; có trang thiết bị đo lường để kiểm tra, giám sát các yêu cầu về kỹ thuật, 

chất lượng sản phẩm; 
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c) Khu vực sản xuất, khu vực phụ trợ, khu vực thử nghiệm, kho, khu cất 

giữ, bảo quản trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an 

ninh được bố trí riêng biệt và thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về an toàn, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật hiện hành;  

d) Có ít nhất 50 lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh 

vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng 

phục vụ quốc phòng, an ninh; 

đ) Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc 

giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu. 

2. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được 

đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an 

ninh quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định này; 

b) Quy định tại khoản 1 Điều này.  

3. Trường hợp doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động mua và bán trang thiết 

bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 4 Điều 3 

Nghị định này thì đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này chỉ phải 

đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này hoặc đối với doanh nghiệp 

quy định tại khoản 2 Điều này chỉ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm đ 

khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này.  

Điều 9. Điều kiện đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ 

quốc phòng, an ninh 

1. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh 

doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại 

khoản 5 Điều 3 Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng tại thời điểm đề nghị tham gia 

đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; 

b) Phòng thí nghiệm, thử nghiệm được bố trí riêng biệt và có năng lực 

thiết bị, công nghệ, phương tiện, trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường đáp ứng các 

yêu cầu nghiên cứu công nghệ; 

c) Có ít nhất 50 lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với 

lĩnh vực đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí 

quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh; 

d) Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc 

giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu. 
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2. Doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này 

được đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí quân 

dụng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 5 

Điều 3 Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định này;  

b) Quy định tại khoản 1 Điều này. 

 
Chương III 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THẨM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ  

KINH DOANH QUÂN TRANG, QUÂN DỤNG, VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, 

 TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CHUYÊN DÙNG  

PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH  
 

Điều 10. Thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh quân trang, quân 

dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng 

phục vụ quốc phòng, an ninh  

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép tổ chức, doanh nghiệp quy 

định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh theo đề nghị của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.   

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an:  

a) Giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng sản xuất, cung ứng quân trang, quân dụng, 

vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng;  

b) Lựa chọn nhà thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm quân trang, quân dụng, 

trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng; 

c) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép tổ chức, doanh nghiệp 

quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa vũ khí quân dụng. 

Điều 11. Trình tự cho phép tổ chức, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh 

vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh 

Tổ chức, doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này có nhu 

cầu tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí thực hiện theo quy 

định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 79/2018/NĐ-CP. 
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Điều 12. Trình tự thẩm tra điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, 

quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc 

phòng, an ninh 

1. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được Bộ trưởng  

Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp, ủy quyền quyết định mua sắm 

quân trang, quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ 

quốc phòng, an ninh nêu các điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại Nghị định 

này vào trong thông báo đặt hàng hoặc hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gửi đến 

doanh nghiệp hoặc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn nộp 

hồ sơ phải ghi rõ trong đơn đặt hàng hoặc hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đầu tư kinh doanh có văn bản đề nghị 

(theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này), kèm theo các 

văn bản chứng minh năng lực, điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định tại 

Nghị định này, gửi đến cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 

đơn đặt hàng hoặc hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để thẩm tra. 

2. Các văn bản chứng minh năng lực, điều kiện đầu tư kinh doanh quân 

trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, gồm: 

a) Văn bản chứng minh bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy 

chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật có liên quan; 

b) Bản sao thiết kế và các văn bản chứng minh khu vực hệ thống nhà 

xưởng, cơ sở sản xuất, kho bảo quản được bố trí riêng biệt và thiết kế, xây 

dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, phòng chống cháy, nổ, 

bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.  

3. Các văn bản chứng minh năng lực, điều kiện đầu tư kinh doanh trang 

thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh, gồm: 

a) Các văn bản quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Bản sao quy trình nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết 

bị kỹ thuật; bản kê công nghệ, thiết bị, phương tiện, trang thiết bị đo lường để 

kiểm tra, giám sát các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm; 

c) Danh sách số lượng và thông tin về trình độ chuyên môn kỹ thuật của 

đội ngũ lao động kỹ thuật; 

d) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất với 

thời điểm doanh nghiệp đề nghị được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, 

sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh và các văn bản 

chứng minh năng lực tài chính. 

4. Các văn bản chứng minh năng lực, điều kiện đối với doanh nghiệp chỉ 

thực hiện mua và bán trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, 

an ninh gồm các văn bản quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.  
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5. Các văn bản chứng minh năng lực, điều kiện đầu tư kinh doanh công 

nghệ chuyên dùng, gồm: 

a) Các văn bản quy định tại điểm a khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều này; 

b) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất với 

thời điểm doanh nghiệp đề nghị được tham gia kinh doanh công nghệ chuyên 

dùng và các văn bản chứng minh năng lực tài chính. 

6. Cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tại 

khoản 1 Điều này thực hiện thẩm tra việc đáp ứng đủ các điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

(riêng đối với hình thức đấu thầu tính từ ngày mở thầu): 

a) Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện đầu tư 

kinh doanh thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; 

b) Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh 

doanh thì tiếp tục thực hiện các bước đàm phán ký hợp đồng đối với hình thức 

đặt hàng hoặc tiếp tục thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với hình thức đấu thầu 

theo quy định.  
 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

VÀ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
 

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với hoạt 

động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật 

chuyên dùng phục vụ quốc phòng. 

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm việc thực hiện các quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết 

bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng. 

3. Xây dựng, ban hành danh mục quân dụng phục vụ quốc phòng quy định 

tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

4. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tình hình thực 

hiện hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết 

bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng theo quy định tại 

Điều 17 Nghị định này.  

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với hoạt 

động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật 

chuyên dùng phục vụ an ninh. 
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2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm việc thực hiện các quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết 

bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ an ninh. 

3. Xây dựng, ban hành danh mục quân dụng phục vụ an ninh quy định tại 

khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

4. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện 

hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ 

thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ an ninh theo quy định tại Điều 17 

Nghị định này.  

Điều 15. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng 

dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và pháp luật có 

liên quan.  

Điều 16. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

1. Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện đầu tư kinh doanh trong suốt 

quá trình thực hiện hoạt động.  

2. Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh 

doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công 

nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh theo quy định tại Điều 17  

Nghị định này. 

Điều 17. Chế độ báo cáo 

1. Chế độ báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất: 

a) Hằng năm, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện báo cáo về tình hình thực 

hiện kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật 

và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo các nội 

dung quy định tại khoản 2 Điều này gửi (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) 

về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

b) Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

2. Nội dung báo cáo: gồm phần thuyết minh và mẫu biểu, cụ thể như sau:  

a) Tình hình chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh;   

b) Số lượng hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện trong 

năm báo cáo; 
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c) Số lượng, chủng loại quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang 

thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng 

doanh nghiệp đã thực hiện trong năm báo cáo; 

d) Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị. 

3. Thời hạn gửi báo cáo:  

a) Tổ chức, doanh nghiệp gửi báo cáo về Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an 

trước ngày 20 tháng 12 năm báo cáo; 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

trước ngày 30 tháng 12 năm báo cáo. 

4. Thời gian chốt số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 tháng 12 năm 

trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo. 

5. Báo cáo thực hiện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo  

Nghị định này. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2023. 

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và quy định viện dẫn tại  

Nghị định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn 

bản quy phạm pháp luật mới. 

3. Trường hợp doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh quân trang, quân 

dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, 

an ninh theo đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành thì được tiếp tục thực hiện theo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đã ký kết. 

4. Doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật và công 

nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng chưa đáp ứng điều kiện 

về vốn điều lệ tối thiểu quy định tại Điều 8 và Điều 9 Nghị định này, thì được 

tiếp tục hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực. Hết thời hạn 12 tháng, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

quy định tại Nghị định này. 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm 

đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này. 
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2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc  

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;        

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KSTT (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

  

Phạm Bình Minh 
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