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Bối cảnh

Sự ra đời của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP đã cho thấy hệ thống pháp luật, 
chính sách hỗ trợ phát triển và ưu đãi cho ngành Công nghiệp Hỗ trợ
(“CNHT”) ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao năng lực sản xuất 
các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNHT của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Nghị quyết số 115/ND-CP ngày 06/08/2020, Chính phủ khẳng định chính 
sách phát triển ngành CNHT cần được tiếp tục cải thiện để phù hợp với yêu 
cầu phát triển, thể hiện sự nhất quán trong quá trình thực hiện.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 111 về Phát triển ngành CNHT (“Dự thảo Nghị định“),       
dự kiến được ban hành trong thời gian tới.

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

1. Các nội dung quan trọng của Dự thảo Nghị định, bao gồm:

• Đối tượng hưởng ưu đãi CNHT 

• Điều kiện hưởng ưu đãi CNHT

• Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT

2. Nhận định của Deloitte Việt Nam

Thông tin chung

Tóm tắt những thay đổi trong Dự thảo Nghị định

Đối tượng hưởng ưu đãi Điều kiện hưởng ưu đãi Chính sách ưu đãi

• Mở rộng phạm vi ngành CNHT bao gồm
hoạt động gia công, và sản phẩm CNHT 
bao gồm phụ liệu.

• Đưa ra tiêu chí đánh giá rõ ràng hơn và
đồng nhất với các quy định về thuế cho
điều kiện tăng năng lực sản xuất tối thiểu
20% của dự án đầu tư mở rộng.

• Sửa đổi Danh mục sản phẩm CNHT ưu
tiên phát triển, có sửa đổi, bổ sung các
nhóm sản phẩm so với Nghị định số 111 
hiện tại.

• Bổ sung thêm các điều kiện để đánh giá
dự án hưởng ưu đãi CNHT như: 

- Quy trình sản xuất hiện đại, công nghệ
cao; 

- Cập nhật công nghệ mới; 

- Tiêu chuẩn về quản lý chất lượng; 

- Tiêu chuẩn về nhân lực dự án.

• Bổ sung thêm một số chính sách ưu đãi
cho dự án sản xuất sản phẩm CNHT ưu
tiên phát triển như: 

- Hỗ trợ tín dụng; 

- Hỗ trợ bảo vệ môi trường;

- Hỗ trợ pháp lý; 

- Hỗ trợ kiểm định, giám định, chứng
nhận chất lượng.
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Những thay đổi chính
Đối tượng hưởng ưu đãi CNHT

Mở rộng phạm vi ngành CNHT
Dự thảo quy định rõ ràng và toàn diện hơn phạm vi ngành CNHT bao 
gồm cả hoạt động gia công, và sản phẩm CNHT bao gồm phụ liệu.

Quy định rõ hơn tiêu chí cho dự án đầu tư mở rộng
Điều kiện xác định tiêu chí ưu đãi cho dự án đầu tư mở rộng đã được
thay đổi theo hướng rõ ràng hơn, thể hiện sự đồng nhất với quy định tại
các văn bản hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, theo đó giúp
các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc chứng minh và cơ quan thẩm
quyền có cơ sở hơn trong việc kiểm tra và đánh giá.

Danh mục sản phẩm CNHT được cập nhật hơn
Danh mục sản phẩm CNHT được dự kiến sửa đổi, bổ sung phù hợp hơn
với nhu cầu sản xuất thực tế trong ngành CNHT hiện tại, chẳng hạn bổ
sung các sản phẩm như:

• Ngành Dệt may: thuốc nhuộm (dệt, nhuộm, in, thêu, giặt); phụ kiện, 
phụ liệu (móc, chốt, khoen, rivet, oze v.v…);  hạt nhựa; sản phẩm các
công đoạn: dệt, nhuộm, hoàn tất, in, thêu giặt; v.v…

• Ngành Da giày: phụ kiện, phụ liệu (dây khóa kéo các loại; tấm thớt
nhựa dập cắt vải da giày, v.v..); khuôn giày; hạt nhựa; cao su nguyên
liệu; v.v…

• Ngành Điện tử: cuộn cảm; mạch in; linh kiện camera điện thoại di 
động; linh kiện khác; v.v…

• Ngành Sản xuất lắp ráp ô tô: hệ thống làm mát (máy nén điều
hòa - thiết bị làm lạnh máy điều hòa); các chi tiết lắp ráp/tổng
thành hệ thống lái; các chi tiết lắp ráp/tổng thành hệ thống
phanh; phần mềm điều khiển động cơ, hệ thống điều khiển và các 
chi tiết, cụm linh kiện của hệ thống điều khiển ô tô; các chi tiết, 
linh kiện lắp ráp trạm sạc, trạm sạc ô tô điện; linh kiện, cụm Linh 
kiện khác để sản xuất, lắp ráp ô tô; v.v…

• Ngành Cơ khí chế tạo: khuôn đúc kim loại, đồ gá lắp ráp, giá đỡ; 
linh kiện và phụ tùng máy, thiết bị sản xuất, lắp ráp phương tiện 
đường sắt, đầu máy, toa xe, phụ tùng vật tư đường sắt (ray, phụ 
kiện, hệ thống cung cấp điện sức kéo, thông tin tín hiệu đường 
sắt,…); vật liệu hàn: que hàn, dây hàn, thuốc hàn; v.v…

• Các sản phẩm CNHT cho công nghiệp công nghệ cao: các loại chi 
tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Cơ vi điện tử; các cụm linh
kiện hàng không vũ trụ, thiết bị bay; v.v…
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Điều kiện hưởng ưu đãi CNHT

Dự thảo Nghị định bổ sung các điều kiện được hưởng ưu đãi, được hiểu
là các tiêu chí kỹ thuật để cơ quan thẩm quyền đánh giá khi xét duyệt hồ
sơ xin xác nhận ưu đãi, theo đó đưa ra các yêu cầu khắt khe hơn đối với
dự án muốn xin áp dụng ưu đãi CNHT, cụ thể:

• Dự án sản phẩm CNHT ứng dụng quy trình sản xuất hiện đại, công 
nghệ cao, có chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế 
hoặc tiêu chuẩn của công ty mua hàng là các tập đoàn, công ty sản 
xuất có thương hiệu và uy tín;

• Các thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ được cập nhật các 
công nghệ mới trong lĩnh vực hoạt động của dự án cách thời điểm 
đầu tư không quá 05 năm;

• Hệ thống quản lý chất lượng phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế chuyên 
ngành, khuyến khích các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng 
như ISO 9001:2015 hoặc tiêu chuẩn tương đương;

• Phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khuyến khích các tiêu chuẩn 
quốc tế về môi trường như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương;

• Số lao động có bằng đại học trở lên làm kỹ sư kỹ thuật cao trực tiếp 
tham gia sản xuất phải đạt ít nhất 2,5% tổng số lao động của dự án. 
Số lượng chuyên gia tham gia trực tiếp vào quản trị chất lượng, quản 
trị sản xuất và nghiên cứu - phát triển của dự án phải đạt ít nhất 1% 
tổng số lao động của dự án. (Nghị định cũng quy định Bộ Công
Thương sẽ có quy định cụ thể về tiêu chí xác nhận điều kiện này).

Chính sách ưu đãi cho dự án CNHT

Dự thảo Nghị định bổ sung thêm các hình thức ưu đãi như sau:

Hỗ trợ tín dụng
• Hỗ trợ cấp bù lãi suất thông qua ngân hàng thương mại đối với các 

khoản vay trung và dài hạn của doanh nghiệp để thực hiện dự án 
đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT.

Hỗ trợ bảo vệ môi trường
• Hỗ trợ đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung và hệ 

thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường từ 
nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương và trung
ương đối với khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp có tỷ lệ diện 
tích đất cho các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT thuê  tối 
thiểu đạt 20% diện tích;

• Vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ bảo vệ 
môi trường Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường và Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương cho các hạng mục đầu tư, xử lý, bảo vệ môi 
trường của dự án.

Hỗ trợ pháp lý
• Doanh nghiệp CNHT được tham gia vào Chương trình Hỗ trợ 

Pháp lý với mục đích cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật, tư vấn pháp luật. 

Hỗ trợ kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
• Hỗ trợ kinh phí từ chương trình Phát triển CNHT đối với các chi phí

liên quan đến hoạt động chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, 
chứng nhận chất lượng sản phẩm;

• Mức hỗ trợ từ 50% đến 100% kinh phí phụ thuộc vào từng loại chi 
phí, nhà cung cấp.

Những thay đổi chính
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Dự thảo Nghị định đã kiện toàn các quy định và chính sách phát triển ngành CNHT, đồng thời cũng mang tính thống nhất cao với các quy định liên 
quan khác như pháp luật về thuế và đầu tư. Dự thảo Nghị định đã thể hiện tinh thần của Chính phủ trong việc cải cách chính sách và hỗ trợ cộng đồng 
doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT. Vậy cơ hội cũng như thách thức của các doanh nghiệp sẽ là gì?

• Cơ hội: Dự thảo Nghị định đã đưa ra khái niệm rõ ràng và toàn diện về ngành CNHT (như về hoạt động gia công, phụ liệu) đồng thời làm rõ các tiêu
chí chứng minh việc tăng năng lực sản xuất của dự án đầu tư mở rộng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình đề nghị
xác nhận ưu đãi. Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng bổ sung một loạt các sản phẩm vào Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển, theo đó mở
rộng cơ hội được hưởng ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT mà trước đây chưa thuộc Danh mục của Nghị định số 111.

• Thách thức: Dự thảo Nghị định đưa ra thêm nhiều điều kiện khắt khe và toàn diện hơn như các tiêu chí về công nghệ, quy trình sản xuất, năng lực
và chất lượng lao động tham gia vào các công đoạn sản xuất sản phẩm CNHT, qua đó thể hiện yêu cầu cao hơn về chất lượng các dự án được
hưởng ưu đãi CNHT. Việc bổ sung điều kiện này cũng là thách thức cho các doanh nghiệp trong việc cải thiện năng lực dự án, đảm bảo các điều kiện
ưu đãi khi lập hồ sơ xin xét duyệt ưu đãi CNHT.

Doanh nghiệp nên làm gì?

Doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu và hoạch định chiến lược để tối ưu hóa ưu đãi CNHT của Chính phủ, cụ thể là lợi ích về tiết kiệm chi phí
thuế và các ưu đãi khác.

Doanh nghiệp cân nhắc đặt ra các vấn đề chiến lược như:

• Doanh nghiệp hiện tại có đang tận dụng ưu đãi tối ưu của Chính phủ hay không? Có ưu đãi nào tốt hơn ưu đãi đang hưởng (ví dụ ưu đãi CNHT 
không)?

• Khả năng thỏa mãn các điều kiện để hưởng ưu đãi CNHT theo quy định hiện tại của doanh nghiệp thế nào?
• Các quy định tại Dự thảo Nghị định nêu trên có ảnh hưởng thế nào tới cơ hội hưởng ưu đãi CNHT của doanh nghiệp?
• Với bối cảnh và xu hướng chính sách hiện tại, chiến lược tối ưu để xin áp dụng ưu đãi CNHT cho dự án của doanh nghiệp là gì? 
• Thời điểm nào nên lập hồ sơ xin xác nhận ưu đãi và giải pháp nào cho các thách thức thực tiễn trong quá trình áp dụng ưu đãi?

Nhận định của Deloitte Việt Nam 
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