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Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của AJC:

1. Kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ và các loại hàng
hoá
khác.

2. Sản xuất, chế tác vàng miếng, hàng trang sức, vàng bạc, đá quý, hàng mỹ nghệ.

3. Nhận gửi giữ, làm đại lý: vàng, bạc, đá qúy, kim khí quý cho các cá nhân, tổ chức kinh tế
trong và ngoài nước.

4. Kinh doanh Vàng trên tài khoản.

5. Kinh doanh sàn giao dịch vàng: Dịch vụ bảo đảm giá trị bằng vàng.

6. Dịch vụ tư vấn đàu tư kinh doanh vàng.

7. Kiểm định vàng bạc đá quý, hàng trang sức, các kim loại quý.

8. Kinh doanh kho ngoại quan vàng bạc đá quý.

9. Vận tải hàng hoá bằng ô tô chuyên dụng.
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10. Nhận uỷ thác, làm đại lý trong các hoạt động ngân hàng: Thu đổi ngoại tệ, dịch vụ chuyển
tiền Westernunion... cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và các tổ
chức tín dụng khác.

11. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

12. Khai thác mỏ vàng bạc đá quý và các loại khoáng sản khác (trừ các loại khoáng sản nhà
nước cấm)

13. Xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch vui chơi giải trí, khu trung tâm thương
mại.

14. Kinh doanh bất động sản.

15. Kinh doanh xăng dầu.

16. Dịch vụ cho thuê két sắt, cất trữ vàng, bạc, đá quý

17. Kinh doanh, chế biến xuất nhập khẩu khoáng sản, nông sản, lâm sản, hải sản:

18. Đào tạo thợ kim hoàn, thợ kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ kinh doanh vàng,
nghiệp vụ bán hàng, vi tính, ngoại ngữ, (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp phép).
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