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I. THỐNG KÊ VỀ DNNVV

1. Đóng góp vào nền kinh tế
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Tổng quan về DNNVV
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II. ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ DNNVV TẠI DT LUẬT HỖ TRỢ DNNVV

6 chương, 45 điều

Chương 1: Quy định chung, 8 điều (từ Điều 1-6)

Chương 2: Các nội dung hỗ trợ cơ bản DNNVV, 12 điều (từ

Điều 7-18)

Chương 3: Chương trình hỗ trợ trọng tâm DNNVV, 14 điều

(từ Điều 19-32)

Chương 4: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ

quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV, 4 điều (từ Điều 33-36)

Chương 5: Nguồn vốn, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh

giá hỗ trợ DNNVV,



10

Chương I Những quy định chung (tiếp)

Tiêu chí xác định DNNVV

 Tổng nguồn vốn, HOẶC

 Số lao động bình quân năm

Theo 3 cấp quy mô (nhỏ, vừa, siêu nhỏ), trong 3 ngành kinh tế

Quy mô

Ngành kinh tế

DN siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa

Số LĐ bình quân

năm
Tổng nguồn vốn

Số LĐ bình quân 

năm
Tổng nguồn vốn

Số LĐ bình quân 

năm

1.  Nông, lâm nghiệp 

và thủy sản

10 người trở 

xuống

Từ 20 tỷ đồng 

trở xuống

Từ trên 10 

người đến dưới

200 người

Trên 20 tỷ đồng 

đến dưới 100 tỷ 

đồng

Từ 200 người 

đến dưới 300 

người

2. Xây dựng và công 

nghiệp

10 người trở 

xuống

Từ 20 tỷ đồng 

trở xuống

Từ trên 10 

người đến dưới 

200 người

Trên 20 tỷ đồng 

đến dưới 100 tỷ 

đồng

Từ 200 người 

đến dưới 300 

người

3. Thương mại và 

dịch vụ

10 người trở 

xuống

Từ 10 tỷ đồng 

trở xuống

Từ trên 10 

người đến dưới 

50 người

Trên 10 tỷ đồng 

đến dưới 50 tỷ 

đồng

Từ 50 người

đến dưới 100 

người
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Chương II Nội dung hỗ trợ cơ bản

12 Điều, từ Điều 7-18, quy định về: 

 Gia nhập và rút khỏi thị trường

 Hỗ trợ tiếp cận tín dụng ngân hàng, quỹ

 Hỗ trợ thuế TNDN

 Hỗ trợ mặt bằng SXKD

 Hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ

 Hỗ trợ xúc tiến và mở rộng thị trường, mua sắm công

 Hỗ trợ thông tin và tư vấn

 Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

 Hỗ trợ ươm tạo, cung cấp dịch vụ hỗ trợ/vườn ươn, cơ sở kỹ thuật

hỗ trợ DNNVV

o Thiết yếu đối với tất cả các DNNVV
o Tất cả các DNNVV có thể tiếp cận

o Tạo cơ chế chính sách, điều kiện thuận lợi để các tổ chức trung
gian tạo ra và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho DNNVV
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Một số nội dung chính

Cải thiện môi trường kinh doanh: 

 Cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho DNNVV,
giảm thời gian, chi phí.

 Nghiêm cấm ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh về quy mô gây bất lợi hoặc
thiệt hại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận nguồn lực kinh doanh.

 Nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễu, gây khó khăn cho DNNVV.

 Cơ quan, tổ chức hỗ trợ bố trí nguồn lực, cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục hành
chính cho DNNVV.
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Hỗ trợ tiếp cận tín dụng



14

Một số nội dung chính

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng (Điều 9)

 Ngân hàng tạo thuận lợi cho DNNVV thông qua cung cấp khoản vay với lãi suất, thời hạn phù hợp với
quy mô, đặc điểm của DNNVV; điều kiện, quy định, thủ tục cho vay phù hợp, đơn giản.

 Hỗ trợ vay vốn ưu đãi (cấp bù lãi suất hoặc hỗ trợ khác) thông qua các ngân hàng, phù hợp với điều kiện
ngân sách từng thời kỳ

 Hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực để tiếp cận được tín dụng

 Tiếp cận tín dụng chính sách, tài chính vi mô…

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ quỹ (Điều 10)

 Quỹ Phát triển DNNVV bổ sung chức năng (cho vay, đầu tư, tài trợ cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,
DN tham gia cụm LKN, chuỗi GT…)

 Hệ thống quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ở địa phương

 Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở TW, địa phương
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Một số nội dung chính

Hỗ trợ tài chính (Điều 11)

 Hỗ trợ thuế TNDN

 DN nhỏ, DN vừa: áp dụng mức thuế suất thấp hợp mức thuế suất thông thường (3%)

 DN siêu nhỏ áp dụng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất của DN nhỏ, DN vừa
(5%)

 Cải cách, đơn giản trình tự, thủ tục về thuế, chế độ kế toán cho DNNVV

 UBND cấp tỉnh chủ động hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ tài chính khác cho DNNVV tùy điều kiện
ngân sách của địa phương.

o Ngắn hạn: Có thể giảm thu NSNN
o Dài hạn: Khoản đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu;

o Tăng mức độ tích lũy của DNNVV, tạo điều kiện phát triển thành DN
lớn
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Cơ chế chính sách hỗ trợ tổ chức trung gian

• Mặt bằng SXKD

• Xúc tiến mở rộng

thị trường

• Ươm tạo, cung

cấp dịch vụ hỗ trợ

Nhà đầu tư kinh 
doanh 

(hạ tầng các khu, 
cụm CN, Khu làm 

việc chung)

Nhà đầu tư kinh 
doanh

(Chuỗi phân phối 
sản phẩm)

Nhà đầu tư kinh 
doanh

(Cơ sở ươm tạo DN; 
Cơ sở kỹ thuật)

 Hỗ trợ vay vốn ưu đãi
 Miễn, giảm tiền thuê đất, sử dụng đất, thuế sử dụng đất
 Miễm, giảm thuế TNDN

 Diện tích đất công
nghiệp cho DNNVV thuê

 Không gian làm việc
chung, trưng bày, tiện
ích cho DN khởi nghiệp
ĐMST

 Các chuỗi phân phối, ưu
tiên tiêu thụ SP, HH của
DNNVV

 Dịch vụ ươm tạo
 Dịch vụ đo lường, phân

tích, giám định, kiểm
nghiệm…
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Một số nội dung chính

Hỗ trợ mặt bằng SXKD (Điều 12)
 Đầu tư các khu, cụm CN cho DNNVV thuê  miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của

Chính phủ

 Các khu (CN, CNC, KT) cho DNNVV thuế > 30% diện tích đất CN  giảm thuế TNDN tính
trên phần thu nhập từ việc cho DNNVV thuê (ngoài ưu đãi thuế TNDN, tiền thuê đất… theo
quy định của pháp luật)

 Các cụm CN cho DNNVV thuế > 50% diện tích đất CN  giảm thuế TNDN tính trên phần thu
nhập từ việc cho DNNVV thuê (ngoài ưu đãi thuế TNDN, tiền thuê đất… theo quy định của
pháp luật)

 Công khai thông tin về tỷ lệ lấp đầy, giá thuê, thời hạn thuê trên cổng thông tin điện tử của
UBND cấp tỉnh.

 UBND cấp tỉnh có chính sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận mặt bằng SXKD tại các khu, cụm CN.
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Hỗ trợ hình thành chuỗi phân phối sản phẩm (Điều 13)
Nhà đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối SP, HH:

 UBND cấp tỉnh bố trí quỹ đất, nguồn lực khác (PPP)

 Hỗ trợ vay vốn ưu đãi của Chính phủ

 Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất,

thuế sử dụng đất như áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

 Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

 Sản phẩm, hàng hóa của DNNVV thuộc Danh mục sản phẩm ĐMST được hưởng ưu đãi theo quy định
của Chính phủ

 Nhà nước hỗ trợ chi phí thành lập, vận hành các tổ chức hỗ trợ XK để xúc tiến, mở rộng thị trường SP,
HH của DNNVV

Hỗ trợ tham gia mua sắm công (Điều 15)

 Gói thầu xây lắp có giá gói thầu < 5 tỷ đồng  dành cho DN nhỏ, siêu nhỏ

 Gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu < 3 tỷ đồng  dành

cho DN nhỏ, siêu nhỏ

 Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu chính trong trường hợp sử dụng nhà thầu

phụ là DNNVV. Trong hồ sơ phải kê khai nhà thầu phụ và phần công việc

của nhà thầu phụ.



Ươm tạo, cung cấp dịch vụ hỗ trợ (Điều
18)

Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ
thuật:

 Hỗ trợ vay vốn ưu đãi của Chính phủ

 Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất như

áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

 Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp

luật về thuế TNDN.

 DNNVV thuộc đối tượng ở Chương III được hỗ trợ một phần

chí phí dịch vụ trong các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ

DNNVV
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Chương III Chương trình hỗ trợ trọng tâm

“Là các chương trình hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm cho đối tượng ưu tiên đáp ứng tốt nhất các

điều kiện của từng chương trình theo định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu

nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền

kinh tế ”

Chương trình hỗ trợ trọng tâm DNNVV

 Chuyển đổi từ hộ kinh doanh

 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 Tham gia cụm liên kết ngành

 Chương trình khác do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ

Mục tiêu
Đối tượng, 
điều kiện 

Nội dung 
hỗ trợ

Tổ chức
thực hiện

Nguyên tắc xây dựng chương trình
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Chương III Chương trình hỗ trợ trọng tâm

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

 Mục tiêu: Thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhằm gia tăng tính minh

bạch, cơ hội tiếp cận các nguồn lực và hỗ trợ cho đối tượng này phát triển, qua đó tạo việc làm, thu

nhập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, người lao động và

các bên liên quan, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

 Đối tượng:

 Là hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh
liên tục tối thiểu 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 Hoạt động đúng quy định của pháp luật, tuân thủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 Nội dung hỗ trợ:

 Hỗ trợ thủ tục chuyển đổi

 Hỗ trợ thuế TNDN, lệ phí môn bài, đăng ký chuyển đổi thành DN…

 Hỗ trợ miễn phí đào tạo, tư vấn…  tại thời điểm chuyển đổi.

 Hỗ trợ khác

 Tổ chức thực hiện
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Chương III Chương trình hỗ trợ trọng tâm

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệpđổi mới sáng tạo:

 Mục tiêu: Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở hình thành và phát

triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững và thân thiện.

 Đối tượng:

 Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 Các nhà đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 Các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, cơ sở kỹ thuật

 Nội dung hỗ trợ:

 Hỗ trợ gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường

 Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hoàn thiện SP thử nghiệm và các tiêu chuẩn…

 Hỗ trợ đào tạo, tư vấn và truyền thông

 Hỗ trợ thông tin, kết nối và mở rộng thị trường

 Hỗ trợ vốn, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
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Chương III Chương trình hỗ trợ trọng tâm

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành:

 Mục tiêu: Thúc đẩy hình thành liên kết giữa các DN, giữa DN và các tổ chức khác nhằm giúp DN tham gia

sâu hơn vào chuỗi GT, hình thành và phát triển các cụm LKN sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

 Đối tượng:

 DNNVV trong các lĩnh vực SX chế biến, CP có lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành; có ĐMST
liên quan đến vật liệu, quy trình công nghệ, máy móc thiết bị; có tiềm năng nâng cao GTGT; có tiềm
năng tham gia các chuỗi GT và phát triển cụm LKN

 DNNVV trong một số ngành, lĩnh vực và sản phẩm cụ thể khác do Chính phủ quy định trong từng thời
kỳ.

 Nội dung hỗ trợ:

 Hỗ trợ đào tạo, nâng cao nhận thức

 Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp

 Hỗ trợ về thông tin

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

 Hỗ trợ khác

 Tổ chức thực hiện
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Điều phối, giám sát, đánh giá chương trình
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XIN CẢM ƠN


