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Tóm tắt: Hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp là một trong những biện 

pháp quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của thanh niên. Các quy định của pháp 

luật được ban hành đảm bảo sự phù hợp, hiệu quả, khả thi sẽ tháo gỡ nút thắt lớn cho những vướng 

mắc về vốn của thanh niên khi khởi nghiệp. Bài viết tập trung phân tích quan niệm về hoàn thiện pháp 

luật hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, từ đó chỉ ra những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thiện 

pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp. 
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A NUMBER OF THEORETICAL ISSUES ON IMPROVING THE LAW ON CAPITAL SUPPORT 

FOR YOUTH START-UPS 

Abstract: Completing the law on capital support for youth start-ups is one of the important measures 

to promote youth entrepreneurship. The promulgated legal provisions ensuring the suitability, 

effectiveness and feasibility will remove the big bottleneck for young people's capital problems when 

starting a business. The article focuses on analyzing the concept of perfecting the law on capital 

support for youth start-ups, thereby pointing out the criteria to assess the level of completion of the 

law on capital support for these start-ups. 
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hanh niên là chủ thể chiếm tỉ trọng lớn 

trong hoạt động khởi nghiệp, khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo ở các quốc gia. Tuy 

nhiên, bên cạnh những lợi thế xuất phát từ 

đặc tính độ tuổi, thanh niên khi khởi nghiệp 

gặp nhiều khó khăn, điển hình là khó khăn 

về vốn. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước 

luôn quan tâm tới phong trào khởi nghiệp 

của thanh niên; nhiều chủ trương, cơ chế, 

chính sách, đề án được ban hành nhằm tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho thanh niên khởi 

nghiệp, trong đó có các nội dung về hỗ trợ 

vốn cho thanh niên khi khởi nghiệp. Tuy 

nhiên, pháp luật quy định về hỗ trợ vốn cho 

thanh niên khởi nghiệp vẫn tồn tại những 

hạn chế, vướng mắc. Để thúc đẩy và tạo 

mọi điều kiện tối ưu cho thanh niên khởi 

nghiệp, việc hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ  
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