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1. Cập nhật Nghị định mới số 37/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về bổ sung Danh mục ngành, 

nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2020/NĐ-CP quy định về việc 

bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (“Nghị định 118”), có hiệu thi hành 

kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại đó bổ sung thêm 04 ngành nghề vào Danh mục ngành, nghề 

ưu đãi đầu tư:  

 

− Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

 

− Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

 

− Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;  

 

− Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

 

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cho 04 ngành, nghề nêu trên 

sẽ bắt đầu được hưởng các ưu đãi đầu tư kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2020, cụ thể: 

 

- Các ưu đãi, hỗ trợ dành chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Doanh 

Nghiệp Nhỏ Và Vừa có thể bao gồm các hình thức hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán, 

hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; và hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực. 

 

- Riêng đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, và doanh nghiệp, tổ chức đầu 

tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia 

cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng thêm các hỗ trợ sau đây: 

 

+ Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định 

của pháp luật; 

 

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế 

thu nhập doanh nghiệp; và 

Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin lưu ý đến khách hàng nội dung sơ lược về một số thay đổi liên quan 

đến các vấn đề sau:  

• Cập nhật Nghị định mới số 37/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu 

tư theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

• Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với các sáng chế cho các cá nhân. 
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+ Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà 

thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 

2. Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với các sáng chế cho 

các cá nhân 

 

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020, vào ngày 15 tháng 

5 năm 2020, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam đã ra Thông báo số 5360/SHTT-NĐHT ghi nhận các 

đối tượng được Cục Sở Hữu Trí Tuệ hỗ trợ đăng ký quốc tế và các nội dung hỗ trợ. Cụ thể: 

 

Về đối tượng được hỗ trợ 

 

Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

 

− Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế; 

 

− Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

 

− Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế; và 

 

− Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 

15/8/2019 đến hết ngày 15/5/2020. 

 

Về nội dung được hỗ trợ 

 

- Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối 

với sáng chế; 

 

- Hiệu chỉnh Bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng 

Anh; 

 

- Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định; 

 

- Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam; và 

 

- Nộp đơn đăng ký sáng chế đến Văn Phòng Quốc Tế theo Hiệp Ước hợp tác sáng chế (PCT) in 

the international phrase. 

 

Kinh phí hỗ trợ 

 

Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở 

pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách 

nhiệm đối ứng. 

 

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.  

 

Trân trọng.  
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   Người thực hiện: 

 

 

 

 

 

VỀ CHÚNG TÔI, 

 

Apolat Legal là một công ty luật chuyên 

nghiệp có văn phòng được đặt tại thành 

phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Các 

luật sư của công ty có chuyên môn trong 

hầu hết các lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam 

gồm: Doanh nghiệp và Đầu tu; Lao động 

và Việc làm; Sở hữu trí tuệ; Giải quyết 

tranh chấp; Bất động sản và Xây dựng; 

Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên 

thiên nhiên và Môi trường; Vận tải; Công 

ngiệp và Thương mại; Giáo dục và Đào 

tạo; Tài chính và Ngân hàng; Nông nghiệp; 

Dịch thuật văn bản pháp lý; Đào tạo pháp 

luật. 

 

Uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi 

được phản ánh thông qua chính khách 

hàng của mình. Chúng tôi đang phục vụ 

gần 1.000 khách hàng là các công ty trong 

nước và đến từ nhiều quốc gia khác. 

 

Chúng tôi cũng vinh dự được công nhận 

bởi và /hoặc được đăng tải các bài viết của 

mình trên trang của các tổ chức và các tờ 

báo trong nước và hàng đầu thế giới như: 

Hiệp hội Luật châu Á-Thái Bình Dương 

(LawAsia, 1966), The Legal500, IP Link, IP 

Coster, Lexology, Tổng kết thương mại 

toàn cầu (GTR), Thời báo Sài Gòn,v.v. 

 

 

 

 

Liên hệ:  

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trụ sở) 

Tầng 5, Tòa nhà GIC 

36A Nguyen Gia Tri, Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

SĐT: +84-28-3899 8683 

info@apolatlegal.com 

www.apolatlegal.com 
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Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị chỉ 

nhằm đưa ra thông tin khái quát. Thông tin trong bản tin 

cập nhật này không dùng cho mục đích, và không được 

xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Vui lòng không thực hiện 

hoặc ngừng thực hiện bất kỳ công việc nào trên cơ sở 

các thông tin được cung cấp trong bản tin này, mà chưa 

tham vấn các luật sư của chúng tôi về tình trạng pháp lý 

và tình hình thực tế của bạn. Apolat Legal không chịu 

trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ 

ai thực hiện hoặc ngừng thực hiện công việc của mình 

trên cơ sở các thông tin đưa ra trong bản tin này. Với bất 

kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham khảo chuyên gia tư 

vấn thích hợp.   

 

LÊ TIẾN ĐẠT 

Luật sư điều hành  

M (+84) 939 107 387 | E dat.le@apolatlegal.com 

 

 

THIỀU THỊ KIỀU THU 

Chuyên viên pháp lý 

M (+84) 378 513 939 | E thu.thieu@apolatlegal.com 

 


