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Tóm tắt: Cùng với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, phong trào khởi nghiệp đã 

và đang phát triển mạnh mẽ, tạo thành một làn sóng mới trong thanh niên. Thanh niên Việt Nam khởi 

nghiệp để thực hiện ước mơ của chính bản thân, đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển 

đất nước. Tuy nhiên, khởi nghiệp không chỉ là cơ hội mà còn chứa đựng nhiều rủi ro, thách thức, 

trong đó khó khăn về vốn là rào cản chủ yếu của thanh niên khởi nghiệp. Thông qua việc tìm hiểu khái 

quát về hoạt động khởi nghiệp của thanh niên, mô hình khởi nghiệp của thanh niên và nhu cầu về vốn 

cho thanh niên khởi nghiệp, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp 

của lực lượng thanh niên Việt Nam.  
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YOUTH START-UP MODELS AND CAPITAL NEEDS FOR YOUTH START-UPS 

Abstract: Along with the explosion of the Industrial Revolution 4.0, the start-up movement has 

been developing strongly, forming a new wave among young people. Vietnamese youth start business 

to realize their own dreams, in the meantime, contributing to economic growth and development of the 

country. However, starting a business is not only an opportunity but also contains many risks and 

challenges, in which capital difficulty is the main barrier of young people starting a business. Through 

an overview of youth entrepreneurship activities, youth entrepreneurship models and capital needs for 

youth start-ups, the article proposes some solutions to promote entrepreneurship activities of 

Vietnamese young people.  
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1. Khái quát về hoạt động khởi nghiệp 

của thanh niên và pháp luật về hoạt động này 

Thanh niên là lực lượng có vai trò quan 

trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển 

kinh tế-xã hội của một quốc gia. Tuỳ thuộc 

vào điều kiện kinh tế-xã hội, văn hoá của 

từng quốc gia và mục đích khi xác định khái 

niệm thanh niên mà các nước có quy định 

khác nhau về độ tuổi của thanh niên. Mặc dù 

không có định nghĩa thống nhất mang tính 

quốc tế về thanh niên nhưng để phục vụ cho 

mục đích thống kê, Liên hợp quốc đưa ra 

định nghĩa “thanh niên” là những người trong 

độ tuổi từ 15 đến 24
2
. Với định nghĩa này, 

thanh niên bao gồm cả nhóm đối tượng là trẻ  
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  United Nations, Global Issues - Youth, https://www. 

un.org/en/global-issues/youth, truy cập 20/5/2022. 
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