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Tóm tắt: Việc hoàn chỉnh khung pháp lí về hoạt động hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp là 

vấn đề cấp thiết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Hoạt động hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp 

xuất phát và hình thành từ quyền của thanh niên. Bài viết tiếp cận việc hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi 

nghiệp dưới góc độ quyền của thanh niên, đánh giá, phân tích ban đầu quy định về hỗ trợ vốn để 

thanh niên khởi nghiệp; từ đó đề xuất các giải pháp pháp lí để thực thi quyền tiếp cận vốn để khởi 

nghiệp của thanh niên. 
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ACTIVITIES SUPPORTING CAPITAL FOR START-UPS - ACCESS UNDER THE PERSPECTIVE 

OF YOUNG PEOPLE’S RIGHTS AND RELEVANT LEGAL ISSUES 

Abstract: The completion of the law on capital support activities for youth start-ups is an urgent 

matter to meet practical requirements. Funding activities for youth start-ups originate and are formed 

from the rights of young people. Accordingly, the article approaches capital support for young people 

to start a business from the perspective of youth's rights, evaluates and analyzes the initial regulations 

on capital support for youth start-ups; thereby proposing legal opinions to enforce youth's right to 

access capital to start a business. 
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1.  Đặt vấn đề  

Trước tiên, chúng tôi xác định nội dung 

chính của việc hỗ trợ vốn của thanh niên để 

khởi nghiệp bao gồm: 1) việc được hỗ trợ 

vốn để hoạt động kinh doanh của thanh niên 

là quyền con người và quyền công dân được 

pháp luật quy định; 2) quyền được hỗ trợ 

vốn để hoạt động kinh doanh của thanh niên 

phát sinh và phụ thuộc vào hoạt động đầu tư 

sử dụng vốn; 3) việc hỗ trợ vốn cho thanh 

niên khởi nghiệp là chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị cấp vốn được luật hoá
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