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 NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

(gửi kèm Công văn số 1803 và 1804/CCTKV-TTTBTK ngày  22/9/2021  

của Chi cục Thuế klhu vực Bắc Khánh Hòa)  

 

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham 

gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong 

việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa được quy định như sau: 

1. Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh: 

Một là, Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp 

(Điều 15):  

Ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc trung ương giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tư vấn, hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành 

doanh nghiệp về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu 

có). Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, 

hướng dẫn các nội dung nêu trên, chuẩn bị hồ sơ đề nghị (Bản sao hợp lệ Giấy 

đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng 

ký mã số thuế; Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và 

khoản nộp NSNN khác (nếu có); Tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi 

chuyển đổi) thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung 

nêu trên. 

Hai là, Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp 

(Điều 16): Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn 
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phí đăng ký kinh doanh lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công 

bố nội dung đăng ký kinh doanh lần đầu tại Công thông tin đăng ký doanh 

nghiệp quốc gia.  

Ba là, Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Điều 

17): Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động 

sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay 

đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để 

được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của 

doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp văn 

bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Bốn là, Hỗ trợ lệ phí môn bài (Điều 18): Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí lệ phí môn bài trong thời hạn 03 

năm kể từ ngày được cấp Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

Năm là, Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế và chế độ 

kế toán (Điều 19): Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được 

tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong 

thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

lần đầu. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng 

dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán quy định như trên. 

2. Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 

tạo: 

a) Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Điều 

20) 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 2 Điều 

3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo một trong các tiêu 

chí sau đây: 

(i). Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm 

máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giông vật nuôi 

mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới. 

(ii). Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử 

nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, 

quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp 

luật về giải thưởng khoa học và công nghệ. 



(iii). Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng 

tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên 

tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, 

dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

b) Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

để hỗ trợ (Điều 21) 

Căn cứ tiêu chí quy định tại Điều 20 Nghị định này và điều kiện hỗ trợ 

quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ 

chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ theo một 

trong các phương thức sau đây: 

(i). Lựa chọn các doanh nghiệp có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về 

khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; hoặc được cấp 

văn bằng bảo hộ đối với sáng chế; hoặc được cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

(ii). Lựa chọn các doanh nghiệp đã được đầu tư hoặc cam kết đầu tư bởi 

các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi các 

khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp 

dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm đổi mới sáng 

tạo theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

(iii). Lựa chọn thông qua Hội đồng: 

Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thành lập Hội 

đồng để lựa chọn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo các tiêu chí quy định 

tại Điều 20 Nghị định này, đảm bảo nguyên tắc sau: 

- Số lượng thành viên và cơ chế làm việc của Hội đồng do cơ quan thành 

lập Hội đồng quyết định; 

- Thành viên của Hội đồng có tối thiểu 50% là các chuyên gia tư vấn độc 

lập. Các thành viên còn lại là đại diện của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm; 

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng được tổng hợp chung trong kinh phí 

quản lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

c) Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

(Điều 22) 

c.1. Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung 



- Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm 

tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm 

việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ 

tối đa là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng. 

c.2. Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, 

khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, 

bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu 

nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 

triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác 

và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp 

đồng/năm/doanh nghiệp. 

c.3. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp 

dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 

nghiệp và xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 

triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu 

định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường 

nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ 

chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh 

nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, 

dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

c.4. Hỗ trợ công nghệ 



Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và 

chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

c.5. Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu trong 

nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương 

mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị 

trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa 

học nhưng không quá 5 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học 

viên/doanh nghiệp/năm; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện chuyên 

sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm và 

không quá 02 học viên/doanh nghiệp/năm. 

c.6. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng 

lưới khởi nghiệp sáng tạo 

- Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong 

nước và quốc tế; các sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa 

học; thông tin kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ 

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại cổng thông tin và các trang thông tin điện tử của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản 

bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 

100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện 

tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và 

không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản 

trên sàn thương mại điện tử; 

- Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận 

chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh 

nghiệp tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 30 

triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 

50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp 

sáng tạo nhưng không quá 30 triệu đồng/cuộc thi/năm/doanh nghiệp. 

3. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết 

ngành, chuỗi giá trị 



a)  Tiêu chí xác định cụm liên kết ngành và lựa chọn doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành để hỗ trợ (Điều 23) 

a.1. Cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí 

sau đây: 

- Có các doanh nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, 

lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh 

vừa hợp tác với nhau; 

- Có tối thiểu 10 doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa 

giới hành chính xác định; 

- Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (các viện nghiên 

cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức hiệp hội và tổ chức liên quan khác). 

a.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được lựa chọn 

hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

- Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào; 

- Có hợp đồng bán chung sản phẩm; 

- Có hợp đồng mua bán, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong 

cụm liên kết ngành; 

- Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu. 

b) Tiêu chí xác định chuỗi giá trị và lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia chuỗi giá trị để hỗ trợ (Điều 24) 

b.1. Chuỗi giá trị được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau 

đây: 

- Sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng; 

- Có các doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị; 

- Có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng cung ứng sản phẩm, dịch 

vụ cho doanh nghiệp đầu chuỗi. 

b.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ 

khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

- Là doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị; 

-  Có hợp đồng mua bán, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đầu 

chuỗi; 

- Được doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh 

nghiệp đầu chuỗi. 



c) Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết 

ngành, chuỗi giá trị (Điều 25) 

c.1. Hỗ trợ đào tạo 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công 

nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu 

đồng/khoá/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi 

tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi 

giá trị nhưng không quá 10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học 

viên/doanh nghiệp/năm. 

c.2. Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không 

quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên 

sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu 

cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng không 

quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

c.3. Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị 

trường 

- Miễn phí tra cứu thông tin về các sự kiện kết nối với doanh nghiệp đầu 

chuỗi, quy trình tìm kiếm, xác định nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp đầu 

chuỗi trên cổng thông tin và các trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên cổng thông tin và các 

trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản 

bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 

100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện 

tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và 

không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản 

trên sàn thương mại điện tử quốc tế; 



- Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận 

chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh 

nghiệp tham gia tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 50 

triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 

70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, 

khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm thông tin, quảng bá sản 

phẩm, phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị nhưng không 

quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

c.4. Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp 

dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 

nghiệp; hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng 

không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu 

định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng 

không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp. 

c.5. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám 

định, chứng nhận chất lượng 

- Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên 

cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. 

Ngoài ra, trong từng thời kỳ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 

tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức 

tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh (Điều 26, 27) 
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