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THỰC TRẠNG HỆ SINH THÁI
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 2017

•Số lượng startup: ~3000 

•Số lượng vườn ươm và tổ chức thúc đẩy kinh doanh 40

•Số lượng khu làm việc chung: 40

•Mạng lưới huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp

•Hoạt động liên kết, truyền thông

– Sự kiện quy mô vừa và lớn được tổ chức: > 50

– Chương trình truyền hình, trang tin chuyên về khởi nghiệp: > 30



THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHO
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

• Số lượng và quy mô thương vụ đầu tư

tăng (92 thương vụ và 291 triệu USD 

năm 2017 so với 50 thương vụ và 205 

triệu USD năm 2016)

• Tuy nhiên, giá trị đầu tư vào Việt Nam 

thấp so với khu vực (Năm 2017,  các

nước khu vực ASEAN thu hút 7,86 tỷ 

USD vào khởi nghiệp)

• Rất ít công ty thu hút được đầu tư vài

chục triệu USD

• Số lượng M&A còn ít. Chưa có IPO.
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Nguồn: Topica Founder Institute (2017) VIetnam Investment Insight - 2017 in snapshot; Topica Founder Institute (2016) 2016 Startup Deals VIetnam;

Topica Founder Institute (2015) Vietnam Startup funding 2015 report; Tự tổng hợp;



KHÁI NIỆM

• Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp

có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí

tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

• Tư cách pháp lý: là doanh nghiệp

• Hoạt động: dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh

doanh mới

• Triển vọng: có khả năng tăng trưởng nhanh



KHÓ KHĂN

• Tài chính

• Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyền sở hữu trí tuệ

• Quản trị kinh doanh

• Tuân thủ các thủ tục hành chính



NHÓM BIỆN PHÁP HỖ TRỢ

• Tài chính

• Phát triển thị trường

• Dịch vụ tư vấn

• Cơ sở hạ tầng

• Thúc đẩy động lực, truyền bá, tạo cảm hứng

• Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng



CHÍNH SÁCH ĐÃ CÓ TẠI VIỆT NAM

• Đề án hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST (QĐ 844)

• Triển khai thí điểm tại Trung ương

• 27 Tỉnh/Thành phố trực thuộc TW đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án

• Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2017-2025 (QĐ 939)

• Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (QĐ 1665)



HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HỖ TRỢ
STARTUP

• Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

• Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (về cơ sở vật chất, đào tạo -

huấn luyện, thu hút đầu tư, …) 

• Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn đối với thu nhập 

từ khoản đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

• Căn cứ điều kiện ngân sách địa phương, giao cho tổ chức tài chính 

nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp 

sáng tạo. 



HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HỖ TRỢ
STARTUP

• Luật Chuyển giao công nghệ 2017

• Quyền đối với kết quả NCKH&PTCN có thể được xác định là quyền tài

sản. Quỹ phát triển KH&CN, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín

dụng được nhận quyền tài sản để bảo đảm cho giao dịch vay vốn đầu tư

cho các dự án khởi nghiệp ĐMST và phát triển sản xuất kinh doanh từ kết

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

• Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp được đầu tư cho khởi nghiệp 

sáng tạo.

• Các tổ chức, cá nhân đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST được hưởng ưu

đãi về thuế.

• Có các chính sách thúc đẩy cá nhân và nhóm cá nhân khởi nghiệp ĐMST, 

tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu

khoa học và phát triển công nghệ



NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN
LUẬT HỖ TRỢ DNNVV 2017

• Nghị định 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của

Luật Hỗ trợ DNNVV

- Quy định phương thức lựa chọn, hỗ trợ DNNVV 

KNST

• Nghị định 38/2018/NĐ-CP

- Quy định về quỹ đầu tư KNST

• Nghị định số 34/2018/NĐ-CP

- Quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV



NGHỊ ĐỊNH 76 HƯỚNG DẪN LUẬT
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2017

• Quy định về việc sử dụng quỹ phát triển KH&CN của

doanh nghiệp để đầu tư, đối ứng vốn, nhận vốn đối

ứng đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

• Thúc đẩy việc khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu

khoa học và phát triển công nghệ, ý tưởng công nghệ 

phục vụ cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, 

tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

• Quy định việc hình thành, hoạt động Trung tâm hỗ trợ

khởi nghiệp công nghệ quốc gia.



NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH

• Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo

hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và

khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp ĐMST của các

thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội

• Cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt

động khởi nghiệp ĐMST hoặc đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST để

thúc đẩy môi trường khởi nghiệp ĐMST



KHUYẾN NGHỊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

CHÍNH SÁCH – MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ

• Tăng cường đào tạo cho cán bộ quản lý, hỗ trợ khởi nghiệp về cơ chế, chính sách, 

chủ trương của Đảng - Nhà nước

• Nghiên cứu Triển khai thành lập Quỹ đối ứng đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng

nguồn vốn ngân sách theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP

• Tập trung triển khai Đề án 844 tại địa phương giai đoạn 2018-2022

• Học hỏi kinh nghiệm các tỉnh (như thành phố Hồ Chí Minh) và vận dụng phù hợp

• Tham vấn chuyên gia trong nước, nước ngoài về xây dựng chiến lược phát triển, kết hợp xu hướng

quốc tế và lợi thế địa phương

• Tập trung xây dựng nền tảng hệ sinh thái, bao gồm việc đào tạo, phát triển các hạt giống khởi nghiệp

• Triển khai hợp tác quốc tế

• Tìm kiếm các tập đoàn lớn tham gia xây dựng hệ sinh thái ở địa phương



KHUYẾN NGHỊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Nâng cao năng lực, liên kết hoạt động của các thành phần Hệ sinh 

thái

• Tăng cường hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các 

cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST

• Mời các chuyên gia tham gia đào tạo, huấn luyện 

• Triển khai cơ sở ươm tạo/khu làm việc chung cho doanh nghiệp KNST 

theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP 

• Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người 

dân về khởi nghiệp ĐMST và hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 



KHUYẾN NGHỊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

• Phát triển khởi nghiệp có mũi nhọn dựa vào lợi thế cạnh

tranh địa phương và vùng: Du lịch, dịch vụ, thương mại, 

nông nghiệp…

• Tăng tính đổi mới sáng tạo, khuyến khích áp dụng công

nghệ mới, công nghệ 4.0 theo xu hướng quốc tế, đáp ứng

được yêu cầu có khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


