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Văn bản mới ban hành:

• Ngày 28/09/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (“BKH&CN”) đã ban hành

Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN (“Thông tư 04”) sửa đổi, bổ sung Thông

tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 về tiêu chí xác định Dự án

ứng dụng Công nghệ cao (“CNC”), có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

• Ngày 16/03/2021, Thủ tướng Chính phủ (“TTCP”) đã ra Quyết định số

10/2021/QĐ-TTg (“Quyết định 10”) về tiêu chí xác định Doanh nghiệp

Công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 30/04/2021 và thay thế Quyết định

số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/06/2015.

Sự ra đời của Thông tư 04 và Quyết định 10:

• Việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trong lĩnh vực

CNC của Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều kết quả đáng khích

lệ.

• Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, số lượng doanh nghiệp, dự án được

chứng nhận CNC còn rất hạn chế, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Các quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận (“GCN”) đặt ra những

yêu cầu rất cao làm hạn chế số lượng doanh nghiệp được cấp GCN.

Ví dụ như tiêu chí về tỷ lệ Chi phí cho hoạt động Nghiên cứu và Phát

triển (“Chi phí NC&PT”) và Nhân lực tham gia hoạt động NC&PT

(“Nhân lực NC&PT”) đang là các tiêu chí rất khó đạt được của đa số

doanh nghiệp.

- Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quy

mô đặc biệt lớn về vốn đầu tư và nhân lực, các tiêu chí về NC&PT

hiện hành cũng chưa thực sự phù hợp với quy mô của các đối tượng

này.

- Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện quy trình thủ tục và biểu mẫu

xin cấp GCN thể hiện nhiều vấn đề bất cập.

• Theo đó, Thông tư 04 và Quyết định 10 đã chính thức được ban hành

nhằm cải thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực CNC, tháo gỡ

khó khăn cho các doanh nghiệp đã được cấp GCN và đồng thời thu hút

các tập đoàn lớn tăng cường đầu tư vào lĩnh vực CNC.

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

1. Cập nhật các tiêu chí xác định Dự án ứng dụng CNC và Doanh nghiệp
CNC được hưởng ưu đãi

2. Sự thay đổi của các tiêu chí về chi phí Nghiên cứu và Phát triển
(“NC&PT”) và nhân lực NC&PT

3. Nhận định của Deloitte Việt Nam

4. Dịch vụ hỗ trợ của Deloitte Việt Nam.

Thông tin chung
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Loại hình đầu tư Dự án ứng dụng CNC Doanh nghiệp CNC

Cơ sở để áp dụng ưu đãi Được Bộ KH&CN cấp giấy chứng nhận Hoạt động ứng dụng
CNC

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

Các tiêu chí xác định chủ yếu

Văn bản pháp quy
• Thông tư số 32/2011/TT-BKH&CN
• Thông tư số 04/2020/TT-BKH&CN

• Điều 75, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và khoản 3, 
Điều 76, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

• Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg

(1) Tiêu chí về Sản phẩm/ 
Công Nghệ

Công nghệ được ứng dụng thuộc Danh mục CNC được ưu 
tiên đầu tư phát triển tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg và
chứng minh được một trong các yếu tố định tính1.

Sản xuất sản phẩm CNC thuộc Danh mục sản phẩm CNC 
được khuyến khích phát triển tại Quyết định số
38/2020/QĐ-TTg.

(2) Tiêu chí về tỷ lệ doanh
thu từ sản phẩm CNC

Không yêu cầu
Đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm
của doanh nghiệp

(3) Tiêu chí về tỷ lệ nhân
lực NC&PT trên tổng lao 
động2

• Quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên và tổng số lao động từ 3.000 người: 1%
• Không thuộc trường hợp trên và có quy mô vốn từ 100 tỷ đồng trở lên và tổng số lao động từ 200 người: 2,5%
• Không thuộc cả 2 trường hợp trên: 5%

(4) Tiêu chí về tỷ lệ chi phí
NC&PT trên phần giá trị
gia tăng tạo ra3

• Quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên và tổng số lao động từ 3.000 người: 0,5%
• Không thuộc trường hợp trên và có quy mô vốn từ 100 tỷ đồng trở lên và tổng số lao động từ 200 người: 1%
• Không thuộc cả 2 trường hợp trên: 2%

(5) Tiêu chí về Hệ thống
Quản lý chất lượng

Đạt một trong số các tiêu chuẩn quốc gia như TCVN ISO 
9001, HACCP, CMM, GMP hoặc tương đương (tùy theo đặc 
thù dự án áp dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế)

Không yêu cầu cụ thể

(6) Tiêu chí về Môi trường
và Năng lượng

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.

Bảng sau tổng hợp các tiêu chí để xác định Dự án ứng dụng CNC và Doanh nghiệp CNC đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận (“GCN”) cũng như hưởng
ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”):

1Điều b, Khoản 2, Thông tư số 32/2011/TT-BKH&CN
2,3Xem thêm tại Mục 2.

1. Các tiêu chí xác định Dự án ứng dụng CNC và Doanh nghiệp CNC
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• Tồn tại, hạn chế của quy định trước đây:

- Phần lớn các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sản phẩm CNC hoặc
ứng dụng CNC ở Việt Nam là các doanh nghiệp FDI, là công ty con của
các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới. Các tập đoàn này thường thành
lập trung tâm NC&PT riêng biệt với hoạt động sản xuất, và phục vụ cho
nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Do vậy, những hoạt động
NC&PT (nếu có) ở Việt Nam, thường chỉ là những nghiên cứu nhỏ mang
tính địa phương, hoặc nâng cấp một phần chức năng/công dụng sản
phẩm.

- Theo khảo sát các doanh nghiệp đặc biệt lớn, tỷ lệ chi cho NC&PT theo
quy định cũ là chưa thực sự phù hợp bởi mức doanh thu của các doanh
nghiệp này hằng năm thường đạt vài chục hoặc vài trăm nghìn tỷ đồng
và tỷ lệ tăng doanh thu khoảng 10-20%/năm nên tiêu chí chi phí NC&PT
0,5% - 1% trên tổng doanh thu thuần là rất khó đạt.

- Việc đáp ứng tỷ lệ nhân lực NC&PT (2,5% trên tổng lao động) là khá
khó khăn. Ngoài ra, với một số doanh nghiệp lớn, do hoạt động NC&PT
tại doanh nghiệp có đặc thù riêng: lao động tại khu vực sản xuất vẫn
tham gia NC&PT để cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm;
các lao động này không nhất thiết phải là kỹ sư có bằng đại học trở lên,
mà có thể là bằng cao đẳng.

• Chính sách sửa đổi tại Thông tư 04 và Quyết định 10:

- Phân loại doanh nghiệp theo quy mô: Bằng việc tham khảo các văn
bản quy phạm pháp luật như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Luật Đầu tư; Luật Thuế TNDN, Bộ KH&CN đã đề xuất phân loại doanh
nghiệp thành 03 mức để xác định tiêu chí NC&PT tương ứng, cụ thể
như sau:

- Cách tính tỷ lệ chi phí NC&PT: đã được thay đổi dựa trên tổng doanh
thu trừ đi giá trị đầu vào và áp dụng thống nhất cho toàn bộ các doanh
nghiệp có quy mô khác nhau, cụ thể:

Trong đó Tổng chi cho NC&PT1 bao gồm chi khấu hao đầu tư cơ sở hạ
tầng, tài sản cố định, chi thường xuyên cho hoạt động nghiên cứu và
phát triển; chi phí đào tạo; phí bản quyền, chuyển quyền sở hữu, sử
dụng liên quan đến chuyển giao công nghệ, sở hữu công nghiệp, v.v.

- Tỷ lệ nhân lực NC&PT: được tính bằng số lao động trực tiếp thực hiện
NC&PT có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Lao động NC&PT
là số lao động đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên
hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ
cao đẳng không vượt quá 30% trên tổng số lao động.

Mức
phân
loại

Quy mô vốn
Quy mô lao 

động
Tỷ lệ chi 
NC&PT

Tỷ lệ
nhân lực
NC&PT

Đặc biệt
lớn

6.000 tỷ đồng
trở lên

3.000 người
trở lên

0,5% 1%

Lớn
100 tỷ đồng
trở lên

200 người
trở lên

1% 2,5%

Nhỏ và
vừa

Không thuộc 2 trường hợp trên 2% 5%

Tỷ lệ chi phí
NC&PT

Tổng chi cho hoạt động NC&PT

Doanh
thu thuần

Giá trị NVL, linh kiện sản
xuất nhập khẩu hoặc

mua nội địa

–

=

1Quy định cụ thể tại Khoản 1d, Điều 1, Thông tư 04/2020/TT-KH&CN và Khoản
2, Điều 3, Quyết định 10/2021/QD-TTg.

2. Sự thay đổi của tiêu chí Chi phí NC&PT và Nhân lực NC&PT



BẢN TIN CẬP NHẬT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO  | Trang 4

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

Kỳ 2: 
Cập nhật các tiêu chí xác định
Dự án ứng dụng Công nghệ cao và
Doanh nghiệp Công nghệ cao
theo quy định mới nhất

Tháng 05 năm 2021

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

• Có thể nói, đối với đa phần các doanh nghiệp có ứng dụng hàm lượng công nghệ cao trong sản xuất thì thường sử dụng số lượng lao động không quá
lớn (thường < 3.000 nhân lực). Do đó, các tiêu chí về nhân sự NC&PT theo Thông tư 04 và Quyết định 10 sẽ được coi là cơ hội, đồng thời là thách thức
của các doanh nghiệp trong việc đáp ứng điều kiện ưu đãi.

• Đối với các doanh nghiệp/dự án đã được cấp GCN: phải áp dụng các
tiêu chí tại quy định mới kể từ thời điểm có hiệu lực của Thông tư 04
(tức 15/11/2020) cho Dự án ứng dụng CNC và Quyết định 10 (tức
30/04/2021) cho Doanh nghiệp CNC để báo cáo kết quả hoạt động
định kỳ hằng năm với Bộ KHCN, cũng như làm cơ sở đánh giá khả năng
đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế hằng năm. Như vậy, vấn đề quan trọng
đặt ra cho các doanh nghiệp/dự án đã được cấp GCN là:

- Liệu ngân sách đầu tư và nhân sự tập trung cho các hoạt động
NC&PT hiện tại có thỏa mãn tiêu chí theo quy định mới hay
không?

- Giải pháp nào để doanh nghiệp tiếp tục duy trì việc thỏa mãn tiêu
chí về NC&PT hàng năm trong khi doanh thu vẫn tiếp tục tăng
trưởng hay việc đổi mới công nghệ làm giảm quy mô lao động?

- Cần phải chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại GCN Doanh nghiệp CNC như
thế nào cho phù hợp sau khi GCN hiện tại sẽ hết hiệu lực sau thời
hạn 5 năm?

• Đối với các doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ chế, chính sách ưu đãi
đầu tư vào lĩnh vực CNC tại Việt Nam: Deloitte Việt Nam khuyến nghị
Quý Doanh nghiệp nên:

- Đánh giá Công nghệ và Sản phẩm theo Quyết định số
38/2020/QĐ-TTG (như đã cập nhật tại Bản tin trước đây)

- Tự rà soát để phân loại quy mô doanh nghiệp nhằm xác định tỷ lệ
Chi phí và Nhân lực NC&PT hằng năm tương ứng cần đạt, để đảm
bảo khả năng đáp ứng điều kiện xin cấp GCN từ Bộ KHCN

- Lập kế hoạch chiến lược và chuẩn bị ngân sách phù hợp cho các
hoạt động NC&PT nhằm đảm bảo duy trì việc thỏa mãn các tiêu
chí trong toàn bộ thời gian được hưởng ưu đãi.

Deloitte hân hạnh hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tư
vấn, tìm kiếm giải pháp và xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm giúp các
doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực CNC (vui lòng
xem thêm Các dịch vụ hỗ trợ của Deloitte Việt Nam ở trang sau).

3. Nhận định của Deloitte Việt Nam
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• Deloitte Việt Nam hi vọng rằng các Bản tin về ưu đãi đầu tư đã giúp Quý Doanh nghiệp 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 thực tiễn và đa đạng với nhiều dự án hỗ trợ khách hàng thành công trong mảng ưu đãi về ngành CNC, Deloitte Việt Nam hân hạnh 
được hỗ trợ Quý Doanh nghiệp với 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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