
“Các vướng mắc, bất cập liên quan đến quy định pháp luật, 

điều kiện gia nhập thị trường của doanh nghiệp  

trong lĩnh vực kinh doanh vàng” 

                                                Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam 

Theo luật đầu tư bổ sung, sửa đổi 2016 thì danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện đối với ngành vàng được sửa đổi quy định rút gọn từ 3 danh mục 

nay chỉ còn 1 danh mục là “kinh doanh vàng”. Như vậy toàn bộ hoạt động kinh 

doanh vàng là kinh doanh có điều kiện. 

Với quy định hiện hành thì Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam thấy rằng: Về 

điều luật, Hiệp hội thống nhất với quy định tại Điều 7- về ngành, nghề kinh doanh có 

điều kiện (Khoản 1 Điều 7) của luật đầu tư đó là: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong 

ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, 

an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. 

Tuy vậy, trong luật đầu tư năm 2015 và luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 

4 năm 2016 về Danh mục kinh doanh có điều kiện đối với ngành vàng chưa thể hiện 

đúng quy định tại các điều luật (Khoản 1 Điều 7). Do vậy Hiệp hội đã đề nghị cần 

xuất phát từ quy định của Luật để đề xuất danh mục kinh doanh có điều kiện, không 

thể ban hành danh mục kinh doanh có điều kiện khác với quy định của điều luật.  

Đối chiếu với quy định Khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư thì hoạt động kinh 

doanh vàng của các doanh nghiệp là hoạt động sản xuất kinh doanh vàng, trang sức 

mỹ nghệ và mua bán vàng miếng. Việc sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 

là sản xuất kinh doanh hàng hóa tiêu dùng thông thường như tất cả các ngành nghề 

sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng khác nhằm  đáp ứng yêu cầu thị trường trong 

nước tham gia xuất khẩu như các nước trong khu vực, đây cũng là ngành thu hút 

nhiều lao động có tay nghề cao, kể cả ở các làng nghề. Chính vì vậy việc sản xuất 

kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ hoàn toàn không ảnh hưởng đến quốc phòng, an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.  

Còn liên quan đến việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và 

nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng thì vẫn do Ngân hàng Nhà nước 

vẫn thực hiện theo quy định của luật pháp hiện hành vì mục đích điều hành chính 

sách tiền tệ(Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý kinh doanh vàng và Nghị định 51 

của Chính Phủ về quản lý dự trữ Ngoại hối Nhà nước). Tuy rằng đây cũng là lĩnh vực 

mà theo Hiệp hội cần được xem xét lại theo hướng lâu dài và hội nhập quốc tế. Vì tất 

cả các nước trên thế giới, không có Ngân hàng Trung ương nào sản xuất vàng miếng, 

còn đối với Việt Nam vẫn còn do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định hiện 



hành. Nên theo Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam liên quan đến sản xuất vàng 

miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng 

miếng không nên đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện tại phụ lục 4 của luật 

đầu tư( nằm trong danh mục 242). Vì Ngân hàng Nhà nước không phải doanh 

nghiệp nên luật đầu tư, luật doanh nghiệp không nên đề cập đến hoạt động sản xuất 

vàng miếng do cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện. Còn về kinh doanh, mua bán 

vàng miếng thì có thể là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định hiện hành 

(Nghị định 24NĐ-CP của Chính phủ). 

Từ trình bày nói trên, Hiệp hội kiến nghị tới các cơ quan:  

1. Việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng 

nguyên liệu để sản xuất vàng miếng thì vẫn do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo 

quy định hiện hành. Vì Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý Nhà nước chứ không 

phải là doanh nghiệp. Nên không đưa Ngân hàng Nhà nước vào đối tượng điều chỉnh 

như doanh nghiệp trong luật đầu tư. Vì vậy đề nghị việc sản xuất vàng miếng của 

Ngân hàng Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đầu tư. 

    2.  Riêng việc mua bán, kinh doanh vàng miếng theo quy định hiện hành 

(Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý kinh doanh vàng) do Ngân hàng Nhà nước 

cấp phép cho cả Doanh nghiệp kinh doanh vàng, Ngân hàng Thương mại thực hiện 

thì vẫn có thể vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hoặc có thể loại bỏ khỏi 

danh mục kinh doanh có điều kiện vì việc sản xuất vàng miếng Ngân hàng Nhà nước 

đã nắm và điều chỉnh (tức là phần cung cho thị trường đã do Ngân hàng Nhà nước 

nắm, quản lý). Còn việc mua bán trên thị trường nên để thị trường tự điều tiết và thị 

trường vàng miếng không còn hấp dẫn như trước đây. 

3. Việc sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ là sản xuất, lưu thông 

hàng hóa tiêu dùng: Như trình bày ở trên, cần loại bỏ ra khỏi danh mục kinh doanh có 

điều kiện tại Phụ lục 4. 

 

 


