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• Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết 
định số 38/2020/QĐ-TTg (“Quyết định 38”) về Danh mục Công 
nghệ cao (“CNC”) được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản 
phẩm Công nghệ cao (“SPCNC”) được khuyến khích phát triển.

• Quyết định 38 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 và thay thế các
Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg (“Quyết định 66”) ngày 
25/11/2014; Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg (“Quyết định 13”) và
Khoản 2, Điều 1, và Điều 4, Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg
(“Quyết định 34”) ngày 18/12/2019.

• Kể từ ngày 15/02/2021, Quyết định 38 chính thức có hiệu lực và 
trở thành văn bản hiện hành duy nhất quy tụ tất cả các Danh 
mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục SPCNC
được khuyến khích phát triển.

• Quyết định về Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển và 
SPCNC được khuyến khích phát triển được ban hành lần đầu năm
2010 (Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg, ngày 19/07/2010). Từ đó
đến nay, căn cứ thực tiễn phát triển CNC trong các lĩnh vực kinh tế 
- xã hội, và mục tiêu thu hút doanh nghiệp đầu tư ứng dụng CNC
trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số
Quyết định để thay thế, bổ sung danh mục (Quyết định 66, năm
2014 và Quyết định 13, năm 2017). Năm 2019, Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt bổ sung 20 Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư 
phát triển tại Điều 4, Quyết định 34.

• Cấp bách và cần thiết là khẳng định của Bộ Khoa học và
Công nghệ (“KH&CN”) tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ
để ban hành Quyết định 38 với các yếu tố chủ yếu như
sau:

─ Một số CNC cũng như SPCNC thuộc Danh mục kèm theo
Quyết định 66 và 13 cần được bổ sung cập nhật và loại bỏ 
nhằm phù hợp với xu thế phát triển đối với lĩnh vực CNC 
của Việt Nam, cũng như xu thế phát triển KH&CN hiện đại 
trên thế giới. 

─ Phù hợp với cơ chế chính sách ưu đãi đồng bộ, tập trung 
được đưa ra tại Luật Đầu tư và Luật Công nghệ cao.

─ Hướng đến mục tiêu đổi mới, hiện đại hóa công nghệ nội 
địa, góp phần nâng tỷ trọng giá trị SPCNC trong tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp; đồng thời tập trung, huy động 
các nguồn lực một cách hiệu quả, đầu tư nghiên cứu, 
phát triển những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam, 
có chất lượng, giá trị gia tăng cao, tính năng vượt trội, 
thân thiện với môi trường.

─ Ngoài ra, các CNC được ưu tiên phát triển và SPCNC được 
khuyến khích phát triển đang được quy định trên nhiều 
văn bản khác nhau gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân 
trong triển khai văn bản.

Tại bản tin này, Deloitte Việt Nam sẽ cập nhật tới Quý Doanh nghiệp các nội dung chính như sau:

1. Các thay đổi quan trọng của Quyết định 38.

2. Các chính sách ưu đãi hiện hành trong lĩnh vực CNC và cách vận dụng Quyết định 38 để rà soát và tìm kiếm cơ hội ưu đãi cho
doanh nghiệp.

3. Nhận định của Deloitte Việt Nam

4. Dịch vụ hỗ trợ của Deloitte Việt Nam

Thông tin chung



BẢN TIN CẬP NHẬT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO  | Trang 2

BẢN TIN CẬP NHẬT 
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG 
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO 

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg 
về Danh mục công nghệ cao được 
ưu tiên đầu tư phát triển và
Danh mục sản phẩm công nghệ 
cao được khuyến khích phát triển

Ngày 03/03/2020

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên môn, 
không phát hành hoặc bán trên thị trường

© 2021 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

Danh mục sửa đổi bao gồm 99 CNC được ưu tiên đầu tư phát triển và 
107 SPCNC được khuyến khích phát triển, trong đó:

• 55 công nghệ mới được bổ sung; 

• 28 công nghệ cũ được sửa đổi, bổ sung, làm rõ và nâng cấp;

• 59 sản phẩm và dịch vụ mới được bổ sung; 

• 31 sản phẩm và dịch vụ cũ được sửa đổi, bổ sung, làm rõ, nâng cấp.

Danh mục sửa đổi tại Quyết định 38 được xây dựng dựa trên quan điểm 
chỉ đạo và nguyên tắc lựa chọn như sau:

CNC được ưu tiên đầu tư phát triển:

• Là công nghệ tiên tiến trên thế giới, mới đối với Việt Nam và thế giới 
và phù hợp với xu hướng phát triển KH&CN hiện đại trên thế giới;

• Phát huy được lợi thế của đất nước như sử dụng hiệu quả nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, khí hậu, môi trường, và các lợi thế khác;

• Có tính khả thi cao trong việc thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ, 
chuyển giao hoặc sáng tạo được công nghệ, khả thi về nhân lực và 
tài lực đối với việc tiếp thu, chuyển giao và sáng tạo công nghệ;

• Phù hợp với tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch dài hạn phát triển của 
các ngành.

Sản phẩm, dịch vụ CNC được khuyến khích phát triển:

• Là sản phẩm được tạo ra từ CNC;

• Đem lại tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm;

• Có tính cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế - xã hội lớn;

• Có khả năng xuất khẩu, thay thế sản phẩm nhập khẩu;

• Góp phần nâng cao năng lực KH&CN quốc gia.

1. Các thay đổi quan trọng của Quyết định 38
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Danh mục sửa đổi tại Quyết định 38 vẫn được xây dựng trên tinh thần tập trung đầu tư phát triển CNC trong bốn lĩnh vực công nghệ gồm: 
(i) Công nghệ thông tin; (ii) Công nghệ sinh học; (iii) Công nghệ vật liệu mới; và (iv) Công nghệ tự động hóa. Theo đó, Danh mục sửa đổi 
tại Quyết định 38 bổ sung một số CNC và sản phẩm, dịch vụ CNC mới như dưới đây:

Lĩnh vực tập trung Một số CNC và sản phẩm, dịch vụ CNC mới được bổ sung tại Quyết định 38

Công nghệ thông tin

Các công nghệ , thiết bị, phần mềm, giải pháp và dịch vụ liên quan đến:

• Chuỗi khối (Blockchain); Bản sao số (Digital twin);

• Điện toán lưới, điện toán biên, điện toán sương mù;

• Mạng thế hệ sau (4G, 5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD- RAN, SD-WAN, LPWAN, IO-Link wireless, 
Network slicing, mạng truyền tải quang thế hệ mới),…

Công nghệ sinh học

Các công nghệ và sản phẩm liên quan đến:

• Sinh học tổng hợp (Synthetic biology), sinh học phân tử (Molecular biology);

• Vi sinh thế hệ mới; tự gen thế hệ mới;…

Công nghệ vật liệu mới

Các công nghệ sản xuất và sản phẩm liên quan đến:

• Vật liệu xúc tác, hấp thụ;

• Thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế;

• Tái chế polyme (Upcycling polymers);

• Vật liệu chức năng (Functional materials),…

Công nghệ tự động hóa

Các công nghệ thiết kế, chế tạo và thiết bị liên quan đến: 

• Rèn, dập tiên tiến để tạo phôi cho các sản phẩm cơ khí;

• Sản xuất thông minh (IMS);

• Máy công cụ điều khiển số (CNC) độ chính xác cao thế hệ mới;

• Khuôn mẫu tiên tiến (Advanced moulds) có tính năng kỹ thuật, độ chính xác và chất lượng cao;

• Camera kỹ thuật số chuyên dụng; mô-đun camera thế hệ mới;

• Cảm biến thông minh và hệ lab-on- a-chip (LOC);…

1. Các thay đổi quan trọng của Quyết định 38 (tiếp theo)
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Nhằm thu hút khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào lĩnh vực CNC, Chính phủ đã ban hành các 
chính sách ưu đãi đầu tư đa dạng và có thể nói có lợi nhất cho doanh nghiệp, cụ thể như sau:

• Miễn giảm tiền thuê đất lên đến 15 năm hoặc thậm chí cả
vòng đời dự án;

• Miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) trong 04 năm; 
giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo và thuế 
suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm. Thuế suất ưu đãi có
thể được kéo dài thêm tối đa không quá 15 năm, theo
quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban quản lý khu
CNC;

2. Các chính sách ưu đãi hiện hành và cách vận dụng Quyết định 38 để rà soát và tìm kiếm 
cơ hội ưu đãi

• Miễn thuế Nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản 
cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất 
được nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 05 năm;

• Được xem xét hỗ trợ chi phí từ kinh phí của Chương trình quốc 
gia phát triển công nghệ cao và kinh phí khác có nguồn gốc từ 
ngân sách Nhà nước;

• Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng
dụng CNC, nông nghiệp sạch,…
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Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể xác định doanh nghiệp hoặc dự án thuộc trường hợp được hưởng các chính sách ưu đãi như trên?

Bảng tổng hợp dưới đây sẽ cung cấp cho Quý Doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về các loại hình đầu tư trong lĩnh vực CNC đang được ưu đãi kèm 
theo các điều kiện cần và các tiêu chí xác định để áp dụng ưu đãi:

Loại hình đầu tư Dự án ứng dụng CNC Doanh nghiệp CNC Dự án đầu tư trong các khu CNC

Điều kiện ưu đãi Được Bộ KH&CN cấp giấy chứng nhận dự
án ứng dụng CNC

Được Bộ KH&CN cấp giấy chứng
nhận doanh nghiệp CNC

Được ban quản lý khu CNC cấp giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư vào
khu CNC

Các tiêu chí xác định chủ yếu

Tiêu chí về Sản phẩm/ 
Công Nghệ - Vận dụng
Quyết định 38 để rà soát
như thế nào?

Ứng dụng trong sản xuất CNC thuộc 
Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát 
triển

=> Câu hỏi đặt ra: Công nghệ sản xuất
mà doanh nghiệp đang ứng dụng có rơi 
vào Phụ lục I, Quyết định 38?

Sản xuất SPCNC thuộc Danh mục 
SPCNC được khuyến khích phát 
triển

=> Câu hỏi đặt ra: Sản phẩm mà
doanh nghiệp sản xuất có rơi vào
Phụ lục II, Quyết định 38?

Vừa ứng dụng trong sản xuất CNC thuộc 
Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát 
triển và vừa sản xuất SPCNC được khuyến 
khích phát triển

=> Câu hỏi đặt ra: Công nghệ ứng dụng có 
rơi vào Phụ lục I và đồng thời sản phẩm 
sản xuất có rơi vào Phụ lục II, Quyết định 
38?

Tiêu chí về tỷ lệ doanh
thu

Không yêu cầu Đạt ít nhất 70%
Đạt ít nhất 60% (chỉ áp dụng đối với doanh
nghiệp đầu tư vào KCN thành phố Hồ Chí
Minh)

Tiêu chí về tỷ lệ chi cho
hoạt động nghiên cứu và
phát triển trên tổng
doanh thu thuần

Đạt tối thiểu từ 0,5% hoặc 1% hoặc 2% 
phụ thuộc vào quy mô vốn và lao động
của dự án

Đạt tối thiểu từ 0,5% hoặc 1% phụ
thuộc vào quy mô vốn và lao động
của doanh nghiệp

Đạt tối thiểu 1%

Tiêu chí về tỷ lệ nhân lực
nghiên cứu & phát triển
trên tổng lao động

Đạt tối thiểu 1% hoặc 2,5% hoặc 5% phụ 
thuộc vào quy mô vốn và lao động của 
dự án

Đạt tối thiểu từ 2,5% hoặc 5% phụ
thuộc vào quy mô vốn và lao động
của doanh nghiệp

Đạt tối thiểu 5%

Tiêu chí khác
Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tổ chức quốc tế chuyên ngành

2. Các chính sách ưu đãi hiện hành và cách vận dụng Quyết định 38 để rà soát và tìm kiếm 
cơ hội ưu đãi (tiếp theo)
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3. Nhận định của Deloitte Việt Nam

• Deloite Việt Nam nhận định rằng sự ra đời của Danh mục CNC 
được ưu tiên đầu tư phát triển và SPCNC được khuyến khích phát 
triển tại Quyết định 38 đã cho thấy sự chú trọng và tầm nhìn của 
Chính phủ Việt Nam theo xu thế phát triển của CNC trên thế giới 
để phát triển CNC nội địa theo hướng đổi mới, hiện đại hóa; song 
vẫn phải đầu tư, phát triển những sản phẩm mang đậm bản sắc 
Việt Nam, có chất lượng, giá trị gia tăng cao, tính năng vượt trội, 
thân thiện với môi trường.

• Rõ ràng, ưu đãi theo lĩnh vực CNC, sẽ đem lại giá trị lợi ích tương 
đối lớn cho doanh nghiệp, bao gồm thuế, tài chính, tín dụng,… –
đặc biệt là các doanh nghiệp đang nắm giữ hàng lượng công nghệ 
cao trong sản xuất và kinh doanh thương mại. Deloitte Việt Nam 
khuyến nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực CNC 
có thể tự đánh giá trước khả năng áp dụng ưu đãi CNC bằng việc tự 
rà soát lại các tiêu chí đánh giá như đã cung cấp tại Phần 2, đặc 
biệt là các tiêu chí về công nghệ, sản phẩm và hoạt động nghiên
cứu và phát triển, để xác định đối tượng ưu đãi phù hợp và các quy 
trình cần thiết.

• Bên cạnh đó, trong bối cảnh ra đời của Quyết định 38, ưu đãi đầu 
tư đối với hoạt động CNC - có thể nói là một trong những tiêu chí 
quan trọng mà các nhà đầu tư nước ngoài nên xem xét khi tiến 
hành đầu tư hoặc mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh tại 
Việt Nam bằng cách tăng cường hàm lượng công nghệ, sử dụng lao 
động chất lượng và cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình sản 
xuất hoặc trong các sản phẩm, dịch vụ.
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Deloitte Việt Nam tin rằng sau khi đọc Bản tin này, Quý Doanh nghiệp đã có được cái nhìn tổng quan về cơ chế chính sách của Chính phủ Việt 
Nam trong việc phát triển và khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực CNC. Trong đó, cơ hội ưu đãi thuế theo CNC sẽ trở thành một trong những 
vấn đề thuế cần được quan tâm bởi Quý Doanh nghiệp. 

Với kinh nghiệm được xây dựng dựa trên những dự án thực tiến và đa đạng, Deloitte Việt Nam hân hạnh được hỗ trợ Quý doanh nghiệp 
bằng việc giới thiệu các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp của Nhóm Dịch vụ Giải pháp về Ưu đãi Đầu tư và Đổi mới toàn cầu liên quan 
đến ưu đãi CNC như sau:

Phân tích và tư vấn chiến lược Xin cấp Giấy chứng nhận Duy trì và Báo cáo Hậu kiểm và Thanh tra

• Rà soát và phân tích
cơ hội ưu đãi đầu tư

• Tính toán giá trị ưu 
đãi có thể đạt được

• Đánh giá rủi ro và tư
vấn chiến lược

• Hỗ trợ chuẩn bị và
rà soát hồ sơ xin cấp
giấy chứng nhận

• Hỗ trợ trao đổi và
giải trình với cơ quan
thẩm duyệt hồ sơ

• Hỗ trợ thu thập Giấy
chứng nhận

• Đào tạo để nâng cao
nhận thức về tầm quan
trọng của việc duy trì
ưu đãi

• Hỗ trợ thực hiện chế 
độ báo cáo tuân thủ 
theo quy định

• Hỗ trợ rà soát tính 
toán ưu đãi thuế TNDN 
hàng năm

• Hỗ trợ làm việc, trao
đổi và giải trình trong
quá trình hậu kiểm của
cơ quan cấp giấy chứng
nhận

• Hỗ trợ làm việc, trao 
đổi và giải trình khi có 
thanh tra, kiểm tra bởi 
cơ quan Thuế

4. Dịch vụ hỗ trợ của Deloitte Việt Nam
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