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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 

Số: 5225/VPCP-DMDN 
V/v đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

 

 

                           Kính gửi:  

                                          - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                  

                                          - UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương.                              

 

Xét Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2106/BKHĐT-

PTDN ngày 31 tháng 3 năm 2020) về tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và 

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng Chính phủ 

yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức Hiệp hội đẩy 

mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 

nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:  

1. Khẩn trương sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và 

nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ DNNVV vào 

cuộc sống. 

2. Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, 

chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV. 

3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các               

nội dung hỗ trợ DNNVV.  

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các      

tỉnh, thành phố thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: 

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3     

năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV để hoàn     

thiện cơ sở pháp lý triển khai các nội dung hỗ trợ của Luật, bảo đảm thống     

nhất với các quy định pháp luật hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, bố trí vốn      

ngân sách nhà nước triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV, trong     

đó có “Chương trình hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm        

liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025” sau khi được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội  

doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực   

hiện Luật hỗ trợ DNNVV và các Nghị định hướng dẫn; cập nhật, nâng cấp          

Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ DNNVV để hỗ trợ thông tin cho DNNVV. 
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b) Bộ Tài chính: 

- Hướng dẫn triển khai sớm Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và         

siêu nhỏ sau khi được Quốc hội ban hành. 

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về thuế thu nhập DNNVV để 

hỗ trợ DNNVV trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế 

TNDN để bảo đảm thống nhất với Luật Hỗ trợ DNNVV. 

- Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức hoạt động của        

Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số        

41/NQ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2019, trong đó xem xét thêm việc Quỹ đầu tư 

phát triển địa phương đầu tư vào các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo          

quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy      

định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, bảo đảm phù hợp     

với nguồn lực tài chính của Quỹ và khả năng quản lý, giám sát của Quỹ. 

- Hướng dẫn các Cục thuế địa phương áp dụng miễn thuế môn bài 03   

năm cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định của      

Luật Hỗ trợ DNNVV; ban hành Cẩm nang hướng dẫn chi tiết về chính sách,     

thủ tục thuế, kế toán cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phổ        

biến các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất phát triển cụm công nghiệp theo 

quy định của pháp luật về đất đai. 

c) Bộ Khoa học và Công nghệ: 

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm     

tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV; 

xây dựng và ban hành tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư 

vấn viên về đo lường trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tiêu chí công      

nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ DNNVV. 

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, đề xuất triển khai giải pháp thử nghiệm cho vay ngang hàng 

(P2P Lending) để hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn vay. 

đ) Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương: 

- Chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện các đề án, chương trình hỗ 

trợ DNNVV trong kế hoạch trung hạn và hàng năm; xây dựng và sớm đưa      

vào hoạt động mạng lưới tư vấn viên của Bộ, ngành, địa phương mình quản lý. 

- Đa dạng hóa hình thức tài liệu hướng dẫn DNNVV, cải tiến nội dung 

tuyên truyền, hỗ trợ DNNVV; nghiên cứu ban hành các Cẩm nang hướng dẫn 

chi tiết về các nội dung hỗ trợ, giới thiệu các Bộ, địa phương điển hình          

trong việc triển khai chính sách để chia sẻ cho các Bộ, ngành, địa phương      

khác tham khảo. 
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e) Các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với chính   

quyền các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung        

hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan trung ương     

và các địa phương, tổ chức hiệp hội biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg; 

- Các Hiệp hội doanh nghiệp; 

- Ban CĐ ĐM&PTDN; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, 

  các Vụ: TH, PL, CN, KTTH, NN, KGVX, 

  Cục KSTTHC, Cổng Thông tin điện tử CP; 

- Lưu: VT, ĐMDN (2b) A. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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