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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 

I. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUNG 

1. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng 

Điều 8 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ tiếp cận 

tín dụng như sau: 

- Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín 

dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ 

chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín 

nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức 

tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây 

dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ 

năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng 

tiếp cận tín dụng. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh 

tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Hỗ trợ thuế, kế toán 

Theo quy định tại Điều 10 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính 

sách hỗ trợ thuế, kế toán, gồm: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.  

- Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế 

độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán. 

3. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất 
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Điều 11 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ mặt 

bằng như sau: 

- Căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bố trí quỹ đất để hình 

thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải 

sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt. 

- Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công 

nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng 

thuê mặt bằng. 

- Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực 

hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công 

nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách 

địa phương.  

- Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước.  

4. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm 

việc chung  

* Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ công 

nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung như sau: 

- Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, đổi 

mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các 

hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công 
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nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh 

nghiệp. 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập cơ sở ươm 

tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh 

doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.  

- Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được hưởng các hỗ 

trợ sau đây: 

+ Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp theo quy định của pháp luật;  

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

* Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về hỗ trợ công nghệ cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 11, theo đó hỗ trợ công nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho 

doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy 

trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp 

đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp 

chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình 

quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển 

đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh 

nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 

không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa. 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; 

tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí 
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tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 

nghiệp. 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù 

hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 

nghiệp. 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh triển khai các dự án đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua xây 

dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cải tạo, nâng cấp 

cơ sở hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc 

chung; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, máy móc, phòng nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin cho cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu 

làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

5. Hỗ trợ mở rộng thị trường 

Điều 13 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ mở rộng 

thị trường như sau: 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập chuỗi phân 

phối sản phẩm. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành 

lập chuỗi phân phối sản phẩm. 

- Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có 

ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm 

sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau đây: 

+ Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp theo quy định của pháp luật;  

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi trong lựa 

chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 
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6. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý  

* Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ thông 

tin, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, như sau: 

- Các thông tin sau đây được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: 

+ Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; 

+ Thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản 

phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; 

+ Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là mạng lưới tư vấn viên). Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới 

tư vấn viên.  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, thực hiện các hoạt động sau đây để hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa:  

+ Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 

về pháp luật; 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung 

cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật. 

* Điều 12 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về hỗ trợ thông 

tin và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 12, Điều 13 như sau: 

6.1. Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 12) 
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- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập các thông tin trên 

Cổng thông tin và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh được cấp tài khoản trên Cổng thông tin để cung cấp các thông tin; công 

khai, theo dõi và cập nhật thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ quan, tổ 

chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có 

nhu cầu cung cấp thông tin, tương tác và kết nối với các đối tác tham gia trên 

Cổng thông tin có thể đề nghị cấp tài khoản. Tài khoản sử dụng trên Cổng thông 

tin được quản lý tập trung trên Cổng thông tin. 

- Cổng thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, duy trì, vận hành 

và kết nối với trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm cung cấp thông tin cho doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu. 

- Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, phần mềm cho hoạt động của 

Cổng thông tin, cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí từ 

nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các nguồn 

vốn hợp pháp khác (nếu có). 

- Kinh phí nâng cấp, duy trì, quản lý, vận hành Cổng thông tin và thu 

thập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được 

bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

6.2. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 13) 

- Mạng lưới tư vấn viên: 

+ Mạng lưới tư vấn viên được xây dựng trên cơ sở cá nhân, tổ chức tư vấn 

đã và đang hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc hình thành 

mới, đảm bảo nguyên tắc: 
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Đối với cá nhân tư vấn phải đảm bảo về trình độ đào tạo, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa và tiêu chí về tư vấn viên của bộ, cơ quan ngang bộ nơi cá nhân tư 

vấn dự kiến đăng ký. 

Đối với tổ chức tư vấn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

và tiêu chí về tổ chức tư vấn của bộ, cơ quan ngang bộ nơi tổ chức tư vấn dự 

kiến đăng ký. 

+ Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên 

Đối với cá nhân tư vấn, hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký tham gia mạng lưới 

tư vấn viên; Sơ yếu lý lịch và hồ sơ tóm tắt năng lực; bản sao có chứng thực văn 

bằng đào tạo; bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ có liên quan được cơ 

quan có thẩm quyền cấp. 

Đối với tổ chức tư vấn, hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký tham gia mạng lưới 

tư vấn viên; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Quyết định thành lập; hồ sơ tóm tắt năng lực; bản sao có chứng thực hồ sơ của 

các cá nhân tư vấn thuộc tổ chức; bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ 

chứng minh đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với doanh 

nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện). 

+ Cá nhân, tổ chức tư vấn nộp hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên 

thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới đơn vị được giao đầu mối tổ 

chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ để được công 

nhận vào mạng lưới tư vấn viên và được công bố trên trang thông tin điện tử của 

bộ, cơ quan ngang bộ trong thời hạn 10 ngày làm việc. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức tư vấn chưa đủ điều kiện để được công nhận, 

đơn vị được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc bộ, cơ 

quan ngang bộ gửi thông báo lý do chưa đủ điều kiện thông qua hình thức trực 
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tiếp hoặc trực tuyến tới cá nhân, tổ chức tư vấn trong thời hạn 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký. 

Cá nhân, tổ chức tư vấn được tham gia mạng lưới tư vấn viên của nhiều 

bộ, cơ quan ngang bộ nếu đáp ứng điều kiện, tiêu chí theo quy định.  

+ Sau khi được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và được công bố 

trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, tư vấn viên truy cập vào 

Cổng thông tin (tại địa chỉ www.business.gov.vn) để đăng ký vào cơ sở dữ liệu 

mạng lưới tư vấn viên và thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 

quy định tại Nghị định này. 

+ Kinh phí để bộ, cơ quan ngang bộ hình thành, vận hành, quản lý, duy trì 

hoạt động của mạng lưới tư vấn viên và kinh phí bồi dưỡng, đào tạo phát triển 

mạng lưới tư vấn viên được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa hằng năm của bộ, cơ quan ngang bộ và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu 

có). 

- Nội dung hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ 

sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, 

quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh 

doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành) như sau: 

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, 

doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là 

doanh nghiệp xã hội; 

+ Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh 
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nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã 

hội; 

+ Hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa hoặc không quá 200 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh 

nghiệp vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp xã 

hội. 

7. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

* Điều 15 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực như sau: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tham gia các khóa 

đào tạo có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh 

nghiệp, đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Nhà nước tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến, chương 

trình đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

lĩnh vực sản xuất, chế biến. 

* Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 

- Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp: 

+ Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh 

và tối đa 70% tổng chi phí của một khoá quản trị doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; 

+ Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và 

vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. 
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- Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh 

nghiệp: 

+ Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ 

thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập 

theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị 

đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng 

trực tuyến. 

Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, 

duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến; khảo sát về nhu cầu đào tạo trực 

tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp 

pháp khác (nếu có). 

+ Miễn phí tham gia các khoá đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng 

dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo (Zoom 

Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác).  

- Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản 

xuất, chế biến: 

+ Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp 

nhỏ và vừa nhưng không quá 01 khoá/năm/doanh nghiệp; 

+ Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và 

vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và 

doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá 01 

khoá/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ đào tạo nghề: Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc 
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chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp 

nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo 

phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 

tháng liên tục trước khi tham gia khoá đào tạo. 

II. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ 

HỘ KINH DOANH 

* Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh như sau: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ  trợ nếu 

đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt 

động theo quy định của pháp luật;  

+ Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 

năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

- Nội dung hỗ trợ bao gồm: 

+ Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; 

+ Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối 

với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 

năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; 

+ Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ 

kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu; 

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 

+ Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về 

đất đai. 
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- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành 

lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách 

nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của 

hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.  

- Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và 

vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp.  

* Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tại các điều từ Điều 15 đến Điều 19, cụ 

thể như sau: 

1. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp 

(Điều 15) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tư vấn, hướng dẫn miễn phí 

hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp về: 

+ Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; 

+ Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có). 

- Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có nhu cầu tư 

vấn, hướng dẫn gửi đề nghị hỗ trợ thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến 

tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đề nghị gồm: Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký 

kinh doanh của hộ kinh doanh; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số 

thuế; Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp 

ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi 

chuyển đổi. 
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Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí . 

2. Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp 

(Điều 16) 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí 

đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố 

nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh 

nghiệp quốc gia. 

3. Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Điều 17) 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động 

sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay 

đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để 

được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh 

nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp văn bản 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp. 

4. Hỗ trợ lệ phí môn bài (Điều 18) 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí 

môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu. 

5. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế 

toán (Điều 19) 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn, 

hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 

03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng dẫn 

miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán theo quy định. 
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III. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP 

SÁNG TẠO 

1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo  

* Điều 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ nếu đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

+ Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;  

+ Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ 

phần. 

- Nội dung hỗ trợ bao gồm: 

+ Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị 

tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng 

dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới; 

+ Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản 

phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; 

+ Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới 

khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; 

+ Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;  

+ Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối 

với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù 

lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng. 

* Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại các điều từ Điều 20 đến Điều 22 như sau: 
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1.1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

(Điều 20) 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và 

vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công 

nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh, được xác định 

theo một trong các tiêu chí sau đây: 

Một là, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần 

mềm máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giông vật 

nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới. 

Hai là, sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất 

thử nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 

gia, quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của 

pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ. 

Ba là, có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng 

tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên tiếp 

trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch 

vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

1.2. Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 

tạo để hỗ trợ (Điều 21) 

Căn cứ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

và điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ, cơ 

quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ 

theo một trong các phương thức sau đây: 

Thứ nhất, lựa chọn các doanh nghiệp có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế 

về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; hoặc được 

cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế; hoặc được cấp Giấy chứng nhận doanh 
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nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Thứ hai, lựa chọn các doanh nghiệp đã được đầu tư hoặc cam kết đầu tư 

bởi các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi 

các khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung 

cấp dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm đổi mới 

sáng tạo theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Thứ ba, lựa chọn thông qua Hội đồng: 

Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thành lập Hội 

đồng để lựa chọn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo các tiêu chí xác  định 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo nguyên tắc sau: 

Một là, số lượng thành viên và cơ chế làm việc của Hội đồng do cơ quan 

thành lập Hội đồng quyết định; 

Hai là, thành viên của Hội đồng có tối thiểu 50% là các chuyên gia tư vấn 

độc lập. Các thành viên còn lại là đại diện của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm; 

Ba là, kinh phí hoạt động của Hội đồng được tổng hợp chung trong kinh 

phí quản lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

1.3. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo  

(Điều 22), bao gồm: 

Thứ nhất, hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc 

chung 

- Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm 

tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 
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- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm 

việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ 

tối đa là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng. 

Thứ hai, hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí 

tuệ 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, 

khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, 

bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu 

nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 

triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác 

và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/doanh nghiệp. 

Thứ ba, hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh 

mới 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng 

tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp và 

xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu 

định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng 

không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 
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- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ 

chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh 

nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch 

vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

Thứ tư, hỗ trợ công nghệ 

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và 

chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

Thứ năm, hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu trong 

nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương 

mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị 

trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa 

học nhưng không quá 5 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học 

viên/doanh nghiệp/năm; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện chuyên 

sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm và 

không quá 02 học viên/doanh nghiệp/năm. 

Thứ sau, hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối 

mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo 

- Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong 

nước và quốc tế; các sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa 

học; thông tin kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ 

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Cổng thông tin và các trang thông tin điện tử của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
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- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản 

bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 

100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện 

tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và 

không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản 

trên sàn thương mại điện tử; 

- Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển 

sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp 

tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 30 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 50 

triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp 

sáng tạo nhưng không quá 30 triệu đồng/cuộc thi/năm/doanh nghiệp. 

2. Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo  

Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về đầu tư cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo như sau: 

- Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm 

quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 

thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, 

phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các 

nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

theo các nguyên tắc sau đây:  

+ Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo không quá 

50% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư;  

+ Nhà đầu tư tư nhân góp vốn vào quỹ phải có điều kiện tài chính và chịu 

trách nhiệm về vốn góp của mình. 
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- Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được 

miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn đối với thu nhập từ khoản 

đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.  

- Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao cho tổ chức tài chính nhà 

nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo theo các nguyên tắc sau đây: 

Một là, lựa chọn các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đủ điều kiện để 

cùng đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; 

Hai là, khoản vốn đầu tư từ ngân sách địa phương không quá 30% tổng 

vốn đầu tư mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo huy động được từ các quỹ đầu 

tư khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn;  

Ba là, tiến hành chuyển nhượng vốn đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân trong 

thời hạn 05 năm kể từ thời điểm góp vốn đầu tư. Việc chuyển nhượng vốn đầu 

tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

IV. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA CỤM 

LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ 

* Điều 19 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị như sau: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 

trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ nếu đáp ứng một trong các điều 

kiện sau đây:  

+ Tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành;  

+ Có đổi mới sáng tạo về quy trình công nghệ, vật liệu, linh kiện, máy 

móc, thiết bị. 
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- Nội dung hỗ trợ bao gồm: 

+ Đào tạo chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật sản xuất; tư vấn về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, chiến lược phát triển sản phẩm 

theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; 

+ Cung cấp thông tin về nhu cầu kết nối, sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; 

+ Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm của cụm 

liên kết ngành, chuỗi giá trị; 

+ Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất 

lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị; 

+ Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối 

với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 

giá trị. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.  

* Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại các điều từ Điều 23 

đến Điều 25 như sau: 

1. Tiêu chí xác định cụm liên kết ngành và lựa chọn doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành để hỗ trợ (Điều 23) 

- Cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí 

sau đây: 

+ Có các doanh nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, 

lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh 

vừa hợp tác với nhau; 

+ Có tối thiểu 10 doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa 

giới hành chính xác định; 
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+ Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (các viện nghiên 

cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức hiệp hội và tổ chức liên quan khác).  

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được lựa chọn hỗ 

trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

+ Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào; 

+ Có hợp đồng bán chung sản phẩm; 

+ Có hợp đồng mua bán, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong 

cụm liên kết ngành; 

+ Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu. 

2. Tiêu chí xác định chuỗi giá trị và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tham gia chuỗi giá trị để hỗ trợ (Điều 24) 

- Chuỗi giá trị được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây: 

+ Sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng; 

+ Có các doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị; 

+ Có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng cung ứng sản phẩm, dịch 

vụ cho doanh nghiệp đầu chuỗi. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ 

khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

+ Là doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị; 

+ Có hợp đồng mua bán, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đầu 

chuỗi; 

+ Được doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh 

nghiệp đầu chuỗi. 

3. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết 

ngành, chuỗi giá trị (Điều 25), bao gồm: 
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Thứ nhất, hỗ trợ đào tạo 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công 

nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu 

đồng/khoá/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi 

tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi 

giá trị nhưng không quá 10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học 

viên/doanh nghiệp/năm. 

Thứ hai, hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không 

quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên 

sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu 

cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng không 

quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

Thứ ba, hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị 

trường 

- Miễn phí tra cứu thông tin về các sự kiện kết nối với doanh nghiệp đầu 

chuỗi, quy trình tìm kiếm, xác định nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp đầu 

chuỗi trên Cổng thông tin và các trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên Cổng thông tin và các 

trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
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- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản 

bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 

100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện 

tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và 

không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản 

trên sàn thương mại điện tử quốc tế; 

- Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển 

sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp 

tham gia tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 50 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 70 

triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, 

khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản 

phẩm, phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị nhưng không 

quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

Thứ tư, hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất 

lượng 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp 

dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 

nghiệp; hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng 

không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu 

định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng 

không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 
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- Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp. 

Thứ năm, hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm 

định, giám định, chứng nhận chất lượng 

- Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu 

thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 

V. HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM 

GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ 

1. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất 

Điều 26 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định: 

Trong từng thời kỳ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín 

dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh theo các nguyên tắc 

sau: 

(1) Là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí về doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo và tiêu chí hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết 

ngành, chuỗi giá trị, đồng thời chưa được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi 

suất của Nhà nước trong cùng một giai đoạn. 
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(2) Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo phương 

thức hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất đối với 01 phương 

án, dự án sản xuất - kinh doanh trong cùng một giai đoạn. 

(3) Doanh nghiệp vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định 

cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng. 

2. Nội dung hỗ trợ lãi suất 

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, nội dung hỗ trợ 

lãi suất bao gồm: 

(1) Trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước 

cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua 

các tổ chức tín dụng là 2%/năm. 

(2) Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm 

liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí; 

thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các quy định của pháp luật và 

hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

(3) Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương 

án, dự án sản xuất - kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; hoàn trả số 

tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định về hỗ trợ lãi suất và pháp luật 

về cho vay của tổ chức tín dụng. 

VI. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

Ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, các nghị định của Chính phủ; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang còn được hưởng một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 
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15/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ: Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 2. Các chính sách hỗ trợ 

2.1. Miễn phí trả kết quả thủ tục hành chính 

Điều 3 Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND quy định về miễn phí trả kết 

quả thủ tục hành chính như sau: 

Miễn phí trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả thủ tục 

hành chính thực hiện tại cơ quan Nhà nước mà doanh nghiệp yêu cầu giải quyết 

(trừ những thủ tục hành chính theo quy định phải nhận kết quả trực tuyến và 

trực tiếp). 

2.2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 

Điều 4 Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND quy định hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh, như sau: 

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 01 con dấu pháp nhân lần đầu 

và 01 chữ ký số sử dụng trong 03 năm đầu tiên sau khi thành lập. Giá trị hỗ trợ 

con dấu, chữ ký số không quá 04 triệu đồng trên một doanh nghiệp. 

- Quy trình, thủ tục hỗ trợ: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ đến Sở Kế hoạch 

và Đầu tư để được xem xét hỗ trợ theo quy định. Quá thời hạn nêu trên, doanh 

nghiệp sẽ không được xem xét hỗ trợ theo quy định. 
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Quy trình, thủ tục hỗ trợ như sau: 

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua các cơ quan, tổ chức 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ đề xuất 

nhu cầu hỗ trợ thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới cơ quan, tổ chức 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để xem xét, quyết định. 

+ Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất 

nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa xem xét hồ sơ, quyết định và có thông báo (bằng văn bản 

hoặc trực tuyến) cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều 

kiện hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thông báo để 

doanh nghiệp biết. Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa 

đầy đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn 

doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ và 

đầy đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thông báo về 

việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, trong thông báo thể hiện rõ nội dung, kinh phí 

ngân sách nhà nước hỗ trợ và kinh phí khác (nếu có). 

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp 

với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ hỗ 

trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi chung là bên cung cấp): 

Sau khi có thông báo về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ 

quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với bên cung cấp  và doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiến hành ký hợp đồng; trong hợp đồng phải thể hiện rõ phần 

kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, chi phí do doanh nghiệp nhỏ và vừa chi trả, 

chi phí khác (nếu có) và điều khoản thanh toán. Trên cơ sở kết quả triển khai 

thực hiện hợp đồng, ba bên nghiệm thu, thanh lý và thanh quyết toán chi phí hợp 

đồng theo quy định. 

+ Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ bao gồm: (1) Tờ khai xác định doanh 

nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ 
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theo mẫu quy định; (2) Những tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ 

trợ (nếu có).  
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MẪU TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, 

DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA 

VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ 
 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:  

Tên doanh nghiệp: ................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................... ..... 

Loại hình doanh nghiệp: .......................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................ ................. 

Quận/huyện: ................................ Tỉnh/thành phố: ................................ 

Điện thoại: ...................... Fax: ...........................Email: ............ .............. 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

□ Có □ Không 

Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ...........................................  

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ................................................. ..... 

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ............................ 

Trong đó, số lao động nữ: ...................................  

Tổng nguồn vốn: ...................................................................... .............. 

Tổng doanh thu năm trước liền kề: ........................................................  

4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): 

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa 

5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều 

nội dung hỗ trợ): 

□ Hỗ trợ công nghệ: .................................................................. ............... 

□ Hỗ trợ tư vấn: ........................................................................................ 

□ Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: .........................................................  

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: ............ 

.................................................................................................................... 

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: ........................  
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.................................................................................................................... 

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 

trị: ....................................................................................... .................................. 

DOANH NGHIỆP CAM KẾT 

1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

  

  ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP 

 (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)  

  

Hồ sơ kèm theo: .................................... 
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