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1. DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ LÃI SUẤT 
KHOẢN VAY 2%/NĂM 
 
Theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, mức lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế 
nằm trong khoảng thời gian quy định. 

Đối tượng được hưởng ưu đãi bao gồm: 

- Các doanh nghiệp thuộc ngành hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn 
uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, 
chế tạo, xuất bản phần mềm; 

- Các doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo 
chung cư cũ. 

Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành về hoạt động 
cho vay của TCTD. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, 
được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 
đến ngày 31/12/2023, chưa được hỗ trợ lãi suất từ NSNN. 

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách 
hàng trả hết nợ gốc, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. 

Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2022. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hậu covid, Chính phủ khởi động  
chương trình phục hồi kinh tế bằng quy định thiết thực 
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2. HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SME VIỆT NAM 
Ngày 10/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT 
hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. Theo đó, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ theo quy định sau: 

- Hỗ trợ học viên của DNNVV tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và 
nước ngoài, gồm: học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại (bao gồm vé máy bay). 

- Hỗ trợ DNNVV duy trì tài khoản trên các sàn TMĐT gồm: 

+ Đối với sàn TMĐT trong nước: phí thanh toán, phí cố định và phí dịch vụ người bán 
phải trả cho sàn TMĐT; 

+ Đối với sàn TMĐT quốc tế: phí tài khoản người bán, phí giới thiệu, phí hoàn thiện đơn 
hàng, phí lưu kho, chi phí đăng ký mã vạch sản phẩm,… 

- Hỗ trợ DNNVV tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo gồm: phí, lệ phí 
tham gia cuộc thi; ăn, ở tại nước sở tại; đi lại (bao gồm vé máy bay);…. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lao động tham gia đào tạo trực tuyến 
cũng được hỗ trợ chi phí 
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3. GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH 
NGHIỆP 
 

Theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp được đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế 
giá trị gia tăng (GTGT) với thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế từ tháng 3 đến 
tháng 5 năm 2022 và quý I năm 2022, thời gian gia hạn là 05 tháng với số thuế GTGT của 
tháng 6 năm 2022 và quý II năm 2022. Thời gian gia hạn là 04 tháng với số thuế GTGT 
của tháng 7 năm 2022, thời gian gia hạn là 03 tháng với số thuế GTGT của tháng 8 năm 
2022. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy 
định. 

Với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế 
với số thuế tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 của doanh nghiệp, tổ 
chức thuộc các đối tượng quy định, cụ thể: 

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 
- Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; 
- Xây dựng, vận tải và các lĩnh vực khác.  

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy 
định. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022. 
 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp đơn gia hạn nộp thuế để tránh bị áp dụng các 
biện pháp xử lý khi chậm nộp 



Ngày 15 tháng 6 năm 2022 

Page 4 of 8 
 

 

4. KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI THÀNH KHU ĐÔ 
THỊ - DỊCH VỤ 

Khu công nghiệp (KCN) được chuyển đổi sang phát triển khu đô thị - dịch vụ nếu đáp 
ứng các điều kiện cơ bản như: phù hợp với quy hoạch; KCN nằm trong khu vực nội 
thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực 
thuộc tỉnh. Ngoài ra, thời gian hoạt động của KCN tối thiểu là 15 năm hoặc 1/2 thời hạn 
hoạt động tại thời điểm xét duyệt; có sự đồng thuận của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 
tư hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong KCN tại khu vực dự kiến chuyển đổi. 

Đây là nội dung nổi bật trong Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/5/2022 
quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.  

Bên cạnh đó, theo quy định mới, chuyên gia, người lao động được phép tạm trú, lưu trú 
ở cơ sở lưu trú tại KCN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
Khi cho phép lưu trú, doanh nghiệp phải khai báo tạm trú theo quy định. Trước đây, 
Chính phủ chỉ cho phép quản lý và chuyên gia của doanh nghiệp được tạm trú tại KCN, 
và việc này phải đồng thời tuân theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu công nghiệp ở vị trí đắc địa của thành phố đang 
có thêm giá trị từ việc chuyển đổi 
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5. ĐẨY MẠNH CÁC KHOẢN CHI CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
TỪ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN về việc 
hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thông tư 
đã có những quy định mới, cụ thể hơn để khuyến khích doanh nghiệp lập Quỹ phát triển 
khoa học – công nghệ (KH&CN) phục vụ cho doanh nghiệp. 

Ngoài những khoản chi đã có từ Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC như mua 
cơ sở vật chất, kỹ thuật; mua quyền sử dụng, quyền sở hữu bí quyết công nghệ, đào tạo 
nhân lực, trả lương, chi thuê chuyên gia; quy định mới còn cho phép các khoản chi sau: 

- Chi thực hiện dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận 
chuyển giao công nghệ; 

- Chi hoạt động quản lý Quỹ: chi lương và các khoản bảo hiểm cho cán bộ quản lý 
Quỹ; chi phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã nộp, đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ quốc gia, bộ, địa phương khi cần sử dụng kinh phí có quyền yêu cầu hỗ trợ từ các 
quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

 

 
 

  

   

 

 

 Cở sở vật chất, công nghệ tiên tiến giúp tăng  
năng suất lao động 
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1. Chính thức tạm dừng khai báo y tế nội địa  

 
Bộ Y tế đã chính thức ban hành quy định mới về tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di 
chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) kể từ 00:00 ngày 30/4/2022.  

Thông tin được quy định tại Công văn 2213/BYT-DP gửi UBND các tỉnh, thành về tạm dừng khai 
báo y tế nội địa và có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2022. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã chính thức tạm 
dừng việc áp dụng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh 
kể từ ngày 27/4/2022. 

2. Tạm dừng yêu cầu xét nghiệm khi nhập cảnh Việt Nam 

 
Đây là nội dung tại Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 và Công văn số 2860/BYT-DP ngày 
02/6/2022. Theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành thực hiện nghiêm 
việc tạm dừng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh từ 00 giờ ngày 15/5/2022.  
 

3. Không yêu cầu có Hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ hải quan xuất khẩu 
 
Theo Tổng cục Hải quan, việc lập hóa đơn GTGT điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam, 
còn khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu thì hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo 
thông lệ quốc tế. Nội dung trong Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ban hành ngày 3/6/2022. 

Theo đó, thời điểm phát hành 02 loại hóa đơn này là khác nhau: hóa đơn thương mại phát hành 
trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau (theo quy định mới của 
Chính phủ về hóa đơn điện tử). Vì vậy, Tổng cục Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp hóa 
đơn GTGT tại thời điểm làm thủ tục hải quan do lúc đó hóa đơn chưa được phát hành.   
 

4. Đến năm 2030, phấn đấu chỉ còn 20 mức thuế suất thuế nhập khẩu 

 
Theo Quyết định 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách 
hệ thống thuế đến năm 2030, Chính phủ tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản 
biểu thuế nhập khẩu. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 số lượng mức thuế suất thuế nhập khẩu 
giảm từ 32 xuống còn khoảng 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào năm 2030. 
 

5. Tăng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài của các khu vực lên đến 75% vào năm 
2030 

 
Nội dung trên thuộc Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ ban hành thông qua Quyết định 
667/QĐ-TTg. Chiến lược đặt ra mục tiêu nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư của các quốc gia trong một 
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số khu vực trong tổng số vốn ĐTNN cả nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021 - 2025 và 75% 
trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm:  

(i) Châu Á: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, 
Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Phillipines;  

(ii) Châu Âu: Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Liên bang Nga, Anh; và  
(iii) Châu Mỹ: Hoa Kỳ 

Ngoài ra, đề xuất tăng 50% số lượng Tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 Tập đoàn lớn nhất 
thế giới có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam. 

 

6. Doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ phí bảo hiểm nông 
nghiệp 

Theo Quyết định 13/2022/QĐ-TTg, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 
gồm: Cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê); Vật nuôi (trâu, bò, lợn); Nuôi trồng thủy sản 
(tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).  

Tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ 
quy định sau: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp; 

- Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp; 

- Có sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ 
quan có thẩm quyền. 

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/06/2022 đến hết ngày 
31/12/2025. 
 

7. Ban hành Quy tắc cụ thể mặt hàng (HS 2017) theo Hiệp định VKFTA 

Ngày 01/6/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2022/TT-BCT sửa đổi quy 
định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc 
(VKFTA).  

Quy tắc cụ thể mặt hàng theo quy định mới được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 
2017). Trước đây, Quy tắc này được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2012).  
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