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THỰC TRẠNG HST

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO



• Số lượng startups: ~3.000

• Số lượng cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh: 40

• Số lượng khu làm việc chung: 70

• Quỹ đầu tư: ~40 quỹ đầu tư có hoạt động tại Việt Nam, phần lớn là các quỹ đầu

tư nước ngoài. Một số quỹ mới của Việt Nam: Vingroup, Viettel, FPT..

• Mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần Hatch! Angel Network, iAngel,Angel4us.

Mạng lưới Thiên thần Việt Nam(VAN)

• Mạng lưới huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp: VMI, SME Mentoring Network…

• Văn hóa khởi nghiệp: Techfest, Startups Whell, Whise, Surf…

• Truyền thông: café khởi nghiệp, quốc gia khởi nghiệp, shark tank…

Thực trạng Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST



Khoảng 3000

$889 Triệu  

92 thương vụ

Số lượng  
startup

Đầu tư

Số lượng  
thương vụ

Tóm tắt số liệu về HST Việt Nam  

Năm 2018



Thương vụ đầu tư năm 2018

92 thương vụ

Tổng giá trị thương vụ : $889 triệu

Số lượng thương vụ đầu tư giữ nguyên so

với năm 2017 trong khi tổng số vốn đầu tư

tăng gấp ba lần so với năm 2017

Một số cái tên nổi bật:

Yeah1 – Mạng truyền thông đa phương tiện

hoạt động trong cả kênh truyền thống và kỹ

thuật số

Sendo – Sàn giao dịch thương mại điện tử

Trong năm 2018, ngành công nghệ tài chính,  

thương mại điện tử và du lịch là 3 trọng tâm  

đầu tư hàng đầu.



Chính sách đã có

Một số chương trình hỗ trợ

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” – Đề án 844  

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” – Đề án 939

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” – Đề án 1665  

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)

Một số chính sách hỗ trợ

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 (DNNVV)

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

- Nghị định số 38/2018/NĐ-CP hướng dẫn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

- 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.

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ.



Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 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.

Chính sách đã có



• 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 khởi nghiệp ĐMST

• Nghị định 38/2018/NĐ-CP

Quy định về quỹ đầu tư KNST (công nhận hình thức đầu tư cho KNST,
quy định; việc hành lập, tổ chức và quản lý các quỹ đầu tư cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa KNST; việc sử dụng ngân sách địa phương để đối
ứng đầu tư cho các doanh nghiệp KNST cùng các 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

Chính sách đã có



Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi năm 2017
➢Quyền đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 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.

➢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.

Chính sách đã có



Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển
giao công nghệ

➢Quy định nội dung hoạt động đầu tư của quỹ phát triển KH&CN của

doanh

nghiệp: đầu tư, đối ứng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo;

➢Các hình thức đầu tư, đối ứng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo:

góp vốn thành laaoj doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; mua cổ phần,

phần vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; góp vốn vào quỹ

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; hợp tác kinh doanh..

➢Ưu đãi cho doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân để

triển khai dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo…

Chính sách đã có



Công văn 1128/TTg-ĐMDN 2018 về thu hút đầu tư khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước

➢ Khơi thông nguồn vốn: bổ sung quy định doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng nhận hỗ trợ của
Quỹ NATIF, áp dụng mô hình nền tảng gọi vôn cộng đồng và giao dịch cổ phần, vay …nhà nước đầu tư
dưới dạng góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân, cơ chế thoái vốn cho nhà đầu tư..

➢ Đơn giản hóa thủ tục hành chính cho nhà đầu tư: cấp phép Đầu tư; quy định về giấy phép lao động

➢ Phát triển thị trường trong nước: cơ chế mua sắm công; các tập đoàn lớn đầu tư, mua hàng cho khởi
nghiệp.

➢ Kết nối: kết nối kiều bào, tri thức Việt Nam ở nước ngoài với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong
nước; các Hub đầu tư lớn trên thế giới: trao đổi starups, mạng lưới đại diện HST Việt Nam tại một số HTS
khởi nghiệp lớn trên thế giới.

➢ Truyền thông về đầu tư: VTV

Chính sách mới



Kế hoạch triển khai Đề án 844 tạicác địa phương

Trên 40 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế  

hoạch triển khai Đề án 844 (tháng 3/2019)

• Không chỉ tập trung ở một số thành phố

lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí

Minh, Cần Thơ,…

• Một số tỉnh bước đầu triển khai tốt như:

Huế, Quảng Nam, Nghệ An, Hải Phòng,

Vũng Tàu…



Định hướng phát triển trong tương lai

• Hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và đầu

tư cho khởi nghiệp sáng tạo (ví dụ: cơ chế ưu đãi thuế, xây dựng các mô hình thu hút

đầu tư mới như sàn gọi vốn cộng đồng, nền tảng giao dịch cổ phần cho khởi nghiệp,

đơn giản hóa thủ tục đầu tư từ nước ngoài vào VN,)

• Tập trung xây dựng một số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực cụ

thể.

• Tăng cường phát triển các mô hình mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong

nước (mạng lưới nhà đầu tư, mạng lưới chuyên gia, mạng lưới du học sinh, nhà đầu

tư, doanh nhân người việt tại nước ngoài…)

• Thu hút nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo thông qua các doanh nghiệp, tập

đoàn lớn.

• Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ khởi

nghiệp sáng tạo (thông qua các chương trình đưa startups đi quốctế).



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


