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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 63/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH 

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

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công nghiệp an ninh. 

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 34 Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an 

ninh, bao gồm nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động 

công nghiệp an ninh; chính sách, cơ chế đặc thù và chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển công 

nghiệp an ninh; hợp tác quốc tế về công nghiệp an ninh; quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh; 

quyền hạn và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát 

triển công nghiệp an ninh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham 

gia các hoạt động liên quan đến công nghiệp an ninh của Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

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

1. Phát triển công nghiệp an ninh là việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng các thành tựu khoa học, 

công nghệ, kỹ thuật để phát triển tiềm lực quốc gia về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công 

nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng. 

2. Lực lượng thực thi pháp luật khác là lực lượng ngoài lực lượng Công an nhân dân được pháp luật 

quy định sử dụng một số loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật 

nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

3. Sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng là sản phẩm có tính năng đặc thù phục vụ công tác bí 

mật nghiệp vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật khác. 

4. Sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng là sản phẩm phục vụ công tác của lực lượng Công an 

nhân dân, lực lượng thực thi pháp luật khác và nhu cầu hợp pháp của xã hội. 
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Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh 

1. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp 

ứng yêu cầu trang bị cho lực lượng Công an nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật khác. 

2. Gắn kết chặt chẽ và tận dụng tối đa năng lực của nền công nghiệp quốc gia và công nghiệp quốc 

phòng; không đầu tư trùng lặp, những gì công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng làm được 

thì các cơ sở công nghiệp an ninh không đầu tư và ngược lại. Ưu tiên các sản phẩm có trình độ khoa 

học, công nghệ tiên tiến, bảo đảm bí mật, an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

3. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trên cơ sở phát 

huy nội lực kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế; bảo đảm bí mật nhà nước về an ninh, quốc phòng. 

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, quản lý, kinh doanh các sản phẩm là vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý tài sản công và các quy định của pháp luật về những ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và cam kết của Việt Nam về giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ 

khí và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Điều 5. Tiêu chí sản phẩm công nghiệp an ninh và danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh 

1. Tiêu chí sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng, gồm: 

a) Sản phẩm có tính năng đặc thù phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng 

Công an nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật khác; 

b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung 

ứng theo quy định của pháp luật; 

c) Được pháp luật quy định cụ thể về đối tượng được sử dụng, trường hợp sử dụng. 

2. Tiêu chí sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng, gồm: 

a) Sản phẩm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng Công an nhân dân, lực lượng thực thi pháp luật khác và nhu cầu hợp pháp của xã hội; 

b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng 

hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật. 

3. Ban hành kèm theo Nghị định này danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh. 

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Tiết lộ bí mật nhà nước về chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, kết 

quả khoa học, công nghệ có liên quan đến công nghiệp an ninh, nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phục vụ 

công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. 

2. Khai thác, sử dụng trái phép thiết bị và tài sản do Nhà nước giao cho cơ sở công nghiệp an ninh. 

3. Mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng. 

4. Sử dụng và chuyển giao trái phép thông tin, tài liệu, sáng chế, quy trình và bí quyết công nghệ thuộc 

bí mật nhà nước về công nghiệp an ninh. 
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5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật trong hoạt động công nghiệp an 

ninh. 

Chương II: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP AN NINH 

Điều 7. Tổ chức, nhiệm vụ của cơ sở công nghiệp an ninh 

1. Nhà nước đầu tư hoặc tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp an ninh, Bộ Công an là đại 

diện chủ sở hữu. Căn cứ quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở công nghiệp an ninh, Bộ trưởng Bộ 

Công an quyết định hoặc đề xuất cấp thẩm quyền quyết định loại hình, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt 

động của từng cơ sở công nghiệp an ninh. 

2. Nhiệm vụ của cơ sở công nghiệp an ninh 

a) Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, phát triển sản phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương 

tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ và các sản phẩm khác phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công 

an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 

b) Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cung ứng, phát triển, kinh doanh sản phẩm công nghiệp an ninh 

lưỡng dụng phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của xã 

hội. 

Điều 8. Hệ thống cơ sở công nghiệp an ninh 

1. Cơ sở nghiên cứu; cơ sở ứng dụng, thí nghiệm khoa học, công nghệ được tổ chức thành đơn vị sự 

nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp khoa học công nghệ trong Công an nhân dân. 

2. Cơ sở chế tạo, sản xuất, sửa chữa, lắp ráp sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng 

dụng do Nhà nước đầu tư, được tổ chức thành đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp trong 

Công an nhân dân. 

3. Cơ sở nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng 

được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý và công nghiệp 

quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý. 

4. Cơ sở nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng 

được thành lập trên cơ sở hợp tác, liên doanh giữa doanh nghiệp trong Công an nhân dân với doanh 

nghiệp khác, trong đó phần vốn của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 

Điều 9. Hoạt động của cơ sở công nghiệp an ninh 

1. Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, phát triển các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng theo cơ 

chế đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ theo quy định Nhà nước và Bộ Công an. 

2. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, sản xuất, 

sửa chữa các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ, đào tạo, huấn luyện nhân lực phục vụ cho mục 

tiêu phát triển công nghiệp an ninh. 
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4. Chuẩn bị các điều kiện về nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, phát triển sản phẩm mới và yêu cầu dự 

trữ, dự phòng cho các tình huống đột xuất về an ninh, trật tự. 

Điều 10. Hợp tác quốc tế về công nghiệp an ninh 

1. Thiết lập, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với Chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài. 

2. Trao đổi thông tin, tài liệu kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ xây dựng và phát triển công 

nghiệp an ninh. 

3. Hợp tác, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư sản xuất, phát triển sản phẩm; nghiên cứu ứng dụng, 

triển khai sản xuất phục vụ công nghiệp an ninh; xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp 

an ninh. 

4. Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp an ninh. 

Chương III: CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VÀ CHƯƠNG TRÌNH, KẾ 

HOẠCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP AN NINH 

Điều 11. Chính sách đối với cơ sở công nghiệp an ninh 

1. Chính sách đặc thù được áp dụng đối với cơ sở công nghiệp an ninh do Nhà nước đầu tư toàn bộ 

nguồn lực, trực tiếp phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân, gồm: 

a) Được Nhà nước đảm bảo nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư các cơ sở nghiên cứu, sản 

xuất, sửa chữa các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và phát triển công nghệ lưỡng dụng 

chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân; 

b) Được áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, phí và các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, 

xây dựng theo quy định của pháp luật; 

c) Được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định của pháp luật khi đầu tư đối với lĩnh vực 

sản xuất vật liệu mới, sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu và phát triển; chuyển giao công nghệ; sản 

phẩm xuất khẩu; 

d) Được sử dụng các nguồn lực được giao để hoạt động sản xuất kinh doanh bổ sung ngoài kế hoạch 

sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ an ninh khi bảo đảm các điều 

kiện sau: Cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản; hoạt động kinh doanh bổ sung có mục đích 

để kết hợp hỗ trợ nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự hoặc để phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài 

sản sau khi đã hoàn thành việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ 

an ninh được giao; không làm ảnh hưởng đến năng lực và điều kiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch 

vụ an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ an ninh được giao; hạch toán riêng phần hoạt động sản xuất kinh 

doanh bổ sung và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật; 

đ) Được sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi, vay tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và các nguồn tài chính 

khác theo quy định để sản xuất các sản phẩm công nghiệp an ninh trang cấp cho Công an các đơn vị, 

địa phương theo hình thức sử dụng trước, thanh toán sau, phù hợp với kinh phí mua sắm trang bị hằng 

năm của Công an các đơn vị, địa phương. 
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2. Chính sách đối với người lao động tại cơ sở công nghiệp an ninh, gồm: 

a) Được hưởng chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; 

b) Được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề tại các 

trường trong và ngoài ngành Công an và ở nước ngoài. 

Điều 12. Cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ và ủy thác nhập khẩu hàng hóa phục vụ 

an ninh 

1. Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ và ủy thác 

nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh cho các cơ sở công nghiệp an ninh đảm bảo điều kiện và năng lực 

theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ và ủy thác nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh thực 

hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Điều 13. Chính sách nhập khẩu và dự trữ vật tư kỹ thuật cho công nghiệp an ninh 

1. Chính sách thuế nhập khẩu đối với các loại dây chuyền thiết bị, công nghệ, nguyên liệu, vật tư kỹ 

thuật phục vụ công nghiệp an ninh và dự trữ vật tư kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ an ninh thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục vật tư kỹ thuật nhập khẩu phục vụ công nghiệp an ninh. 

Điều 14. Cơ chế, chính sách nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ 

công nghiệp an ninh 

1. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công 

nghệ tiên tiến phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh được hưởng cơ chế 

khuyến khích và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp an ninh được ưu tiên đăng ký các đề 

tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước theo quy định hiện hành. 

Điều 15. Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp an ninh 

1. Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, gồm: 

a) Ngân sách nhà nước ưu tiên cho các cơ sở công nghiệp an ninh được đầu tư theo chương trình, kế 

hoạch đã được phê duyệt; 

b) Quỹ đầu tư phát triển sản xuất các cơ sở công nghiệp an ninh; 

c) Đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết, tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham 

gia xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; 

d) Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia cho đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ mới trong 

xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; 

đ) Vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn vay từ nguồn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh; 

vốn ODA; các nguồn vốn vay tín dụng khác theo quy định. 
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2. Nhà nước ưu tiên bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, phát triển vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ 

công tác công an. 

3. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp an ninh phải thực hiện theo kế hoạch 

và quy định của pháp luật. 

Điều 16. Đất phục vụ công nghiệp an ninh 

1. Đất xây dựng, quy hoạch, phát triển cơ sở công nghiệp an ninh bao gồm đất an ninh và đất dành cho 

phát triển các khu công nghiệp theo quy định của Luật Đất đai. 

2. Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được giao quản lý, vận hành các cơ sở công nghiệp an ninh thực 

hiện chế độ quản lý, sử dụng đất và được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất 

theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 17. Nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp an ninh 

1. Nhân lực phục vụ tại cơ sở công nghiệp an ninh, gồm: 

a) Người có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu sử dụng, đủ tiêu chuẩn về phẩm 

chất, đạo đức, sức khỏe, có nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, điều 

động; 

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên trong Công an nhân dân được cấp có thẩm quyền điều 

động, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, công tác ở các cơ sở công nghiệp an ninh theo quy 

định về phân công, phân cấp trong công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công an; 

c) Lao động hợp đồng. 

2. Bộ Công an có chính sách khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà 

khoa học tham gia phát triển công nghiệp an ninh thông qua tuyển dụng, điều động công tác hoặc 

thông qua đặt hàng nghiên cứu, phát triển công nghiệp an ninh. 

Điều 18. Chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh 

1. Chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh phải tuân thủ nguyên tắc được quy 

định tại Điều 4 Nghị định này và đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực của công nghiệp quốc gia và công 

nghiệp quốc phòng để xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; bảo đảm vũ khí, công cụ hỗ trợ, 

phương tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ ngày càng tiên tiến, hiện đại; 

b) Bảo đảm cân đối, đồng bộ, có quy mô hợp lý, được bố trí phù hợp tại các địa bàn chiến lược; 

c) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. 

2. Căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh, gồm: 

a) Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước; 
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b) Chiến lược bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng Công an nhân dân; 

c) Quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, công nghiệp quốc phòng, khả 

năng cân đối các nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, 

an ninh. 

3. Nội dung chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, gồm: 

a) Xác định mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch, dự án trọng điểm; 

b) Tổ chức hệ thống cơ sở công nghiệp an ninh; 

c) Cân đối các nguồn lực, điều kiện bảo đảm, giải pháp thực hiện. 

Chương IV: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC HIỆN NHIỆM 

VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP AN NINH 

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh. Ban hành hoặc trình cấp có 

thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp an ninh. 

2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 

tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển công nghiệp an ninh. Trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu 

tư phát triển công nghiệp an ninh theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan ban hành danh 

mục cụ thể sản phẩm công nghiệp an ninh theo phụ lục kèm theo Nghị định này. 

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, lập mới 

hoặc điều chỉnh danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh, trình Chính phủ phê duyệt và danh mục các 

cơ sở công nghiệp an ninh, danh mục vật tư kỹ thuật nhập khẩu phục vụ công nghiệp an ninh, trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

5. Ban hành hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành cơ chế, chính sách đặc thù ưu đãi, hỗ trợ cụ thể dành cho xây dựng và phát triển cơ sở công 

nghiệp an ninh. 

6. Rà soát danh mục và đánh giá năng lực sản xuất của cơ sở công nghiệp an ninh, phối hợp với Bộ 

Công Thương, Bộ Quốc phòng xây dựng phương án đặt hàng, phương án hợp tác đầu tư, liên doanh, 

liên kết nhằm tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí. 

7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng do Việt Nam sản xuất phù hợp với 

tiêu chuẩn quốc tế. 

8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất và triển 

khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ công nghiệp an 

ninh. 
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9. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ xây dựng và 

phát triển cơ sở công nghiệp an ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

10. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xây dựng, phát triển công nghiệp an 

ninh. 

11. Tổ chức, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia hoạt động công nghiệp an ninh và quản 

lý hợp tác quốc tế về công nghiệp an ninh. 

12. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

công nghiệp an ninh. 

Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ 

1. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an rà soát, lập mới hoặc điều chỉnh danh mục 

sản phẩm công nghiệp an ninh và danh mục cụ thể sản phẩm công nghiệp an ninh; phối hợp, rà soát 

năng lực các cơ sở công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng và các cơ sở công nghiệp an ninh 

thuộc Bộ Công an để làm căn cứ trao đổi, hợp tác nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác, 

chiến đấu của lực lượng Quân đội, Công an và lực lượng thực thi pháp luật khác, tránh trùng lặp, lãng 

phí. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

a) Phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

thống nhất quản lý nhà nước về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư 

chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển công nghiệp an ninh theo quy định của pháp luật về đầu 

tư công; 

b) Phối hợp, hướng dẫn Bộ Công an lập kế hoạch, dự toán kinh phí đầu tư phát triển công nghiệp an 

ninh và tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Bộ Công an; 

c) Chủ trì cân đối, bố trí vốn đầu tư thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp an ninh 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, huy động nguồn vốn ODA cho các mục tiêu phát triển 

công nghiệp an ninh; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng chính sách nhằm 

khuyến khích, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho xây dựng, phát triển công nghiệp an 

ninh. 

3. Bộ Tài chính 

a) Chủ trì bố trí kinh phí thực hiện chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển công nghiệp an ninh theo 

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Hướng dẫn về điều kiện, đối tượng, thủ tục, quy trình vay ưu đãi, vay vốn tín dụng đầu tư nhà nước, 

vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và các nguồn tín dụng khác theo quy định đối với các chương 

trình, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, hoạt động sản xuất, cung cấp các sản 

phẩm công nghiệp an ninh đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch; 

c) Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện chương 

trình, kế hoạch phát triển công nghiệp an ninh. 
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4. Bộ Công Thương 

a) Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đưa nội dung phát triển công nghiệp an 

ninh và danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh lồng ghép với các chương trình, chiến lược về phát 

triển công nghiệp theo ngành; 

b) Phối hợp, rà soát, lập mới hoặc điều chỉnh danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh để trình Chính 

phủ phê duyệt ban hành. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất 

dành cho phát triển công nghiệp an ninh; 

b) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ sử dụng đất, các ưu đãi đặc thù về đất đai cho các 

chương trình, dự án phát triển công nghiệp an ninh. 

6. Bộ Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn Bộ Công an và các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, nhiệm 

vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh, tập 

trung nghiên cứu, ứng dụng, cập nhật, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chuyên dụng công nghệ cao 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

trong tình hình mới; 

b) Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ; ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và việc huy động các 

chuyên gia, nhà khoa học tham gia nghiên cứu, phát triển công nghiệp an ninh. 

7. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện 

chính sách tín dụng từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; bảo lãnh tín dụng trong và ngoài 

nước; từ các nguồn vốn tín dụng khác cho các chương trình, dự án phát triển công nghiệp an ninh theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, phát 

triển công nghiệp an ninh, đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể về xây dựng, 

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng quốc gia, vùng và địa phương. 

2. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất nhằm bố trí đất dành cho phát triển công nghiệp an ninh theo chương trình, kế 

hoạch, dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù 

dành cho công nghiệp an ninh tại địa phương. 

3. Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức 

triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển công nghiệp an ninh. 
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Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. 

Điều 23. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các 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 các tổ chức, 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; 
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Nguyễn Xuân Phúc 

  

PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP AN NINH 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ) 

Stt Nhóm sản phẩm Thực hiện 

I. Sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng 

1 
Công cụ hỗ trợ đặc biệt, chuyên dùng phục vụ an 

ninh 

Do các cơ sở công nghiệp an ninh thực 

hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế 

hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung 

ứng 

2 Vũ khí, vật liệu nổ phục vụ quốc phòng, an ninh Do các cơ sở công nghiệp an ninh, cơ sở 

công nghiệp quốc phòng thực hiện theo 

phương thức đặt hàng, giao kế hoạch hoặc 

giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng. Việc 

3 Khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh 

4 Phương tiện cơ động đặc chủng, thiết bị kỹ thuật 
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nghiệp vụ chuyên dùng phục vụ an ninh mua sắm, nhập khẩu các sản phẩm này 

được thực hiện theo quy định của pháp 

luật, khi các cơ sở công nghiệp an ninh, 

cơ sở công nghiệp quốc phòng chưa đáp 

ứng được nhu cầu 

5 
Thiết bị, sản phẩm hóa học, sinh học, giám định, tài 

liệu nghiệp vụ phục vụ an ninh 

6 
Thiết bị điện tử, vi điện tử và quang điện tử phục vụ 

an ninh 

7 Thiết bị quang học, laser phục vụ an ninh 

8 
Thiết bị viễn thông, cơ yếu, tin học nghiệp vụ phục 

vụ an ninh 

9 Các công trình đặc thù ngành Công an 

10 Thiết bị vật tư chuyên dụng khác phục vụ an ninh 

II. Sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng 

1 Vật tư, vật liệu; quân trang đặc chủng, chuyên dùng 

Do các cơ sở công nghiệp an ninh thực 

hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế 

hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung 

ứng; hoặc các cơ sở công nghiệp quốc 

phòng thực hiện theo phương thức đặt 

hàng hoặc đấu thầu 

2 
Tài liệu nghiệp vụ, hồ sơ, sách báo chính trị, tạp chí 

chuyên ngành, biểu mẫu, tem chống giả 

Do các cơ sở công nghiệp an ninh thực 

hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế 

hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung 

ứng hoặc các cơ sở công nghiệp quốc 

phòng, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 

tham gia hoạt động công nghiệp quốc 

phòng, an ninh thực hiện theo phương 

thức đặt hàng hoặc đấu thầu 

3 Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

4 Thiết bị, sản phẩm hóa học, sinh học, giám định 

5 Thiết bị điện tử, vi điện tử và quang điện tử 

6 Thiết bị quang học, laser 

7 Thiết bị viễn thông, tin học 

8 
Phương tiện, thiết bị, sản phẩm phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ 

9 Thiết bị vật tư khác 

  


