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Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và ảnh hưởng của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, khởi nghiệp sáng tạo được coi là một trong những yếu tố cốt lõi để 

tạo ra thành công của các doanh nghiệp và phát triển kinh tế đất nước. Thanh niên Việt Nam với 

nhiệt huyết và mong ước cống hiến cho quê hương đã và đang trở thành đội ngũ đông đảo, tiên 

phong trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo tại nước ta. Song, để có thể khởi nghiệp thành công 

thì vốn là một yếu tố không thể thiếu. Huy động vốn thông qua những quỹ khởi nghiệp đang là một 

trong những kênh huy động vốn chủ yếu được thanh niên khởi nghiệp sáng tạo lựa chọn. Bài viết 

khái quát thực trạng xây dựng, vận hành các quỹ khởi nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại 

Việt Nam và phân tích các rào cản chính sách liên quan, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để 

góp phần tháo gỡ các rào cản này.  
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LEGAL STATUS OF THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF FUNDS SUPPORTING 

YOUTH START-UPS IN VIETNAM 

Abstract: In the context of more and more intensive international integration and under the 

influence of the Fourth Industrial Revolution, creative start-up is considered as one of the core factors 

to create success for businesses and develop the country’s economy. Vietnamese youth, with their 

enthusiasm and desire to dedicate themselves to their homeland, have been becoming a large and 

pioneering team in the creative start-up movement in our country. However, in order to start a business 

successfully, capital is an indispensable factor. Raising capital through start-up funds is currently one 

of the main capital mobilization channels chosen by young creative start-ups. This article summarizes 

the current situation of establishing and operating start-up funds to support young people to start 

business in Vietnam and analyzes related policy barriers, thereby proposes a number of solutions to 

contribute to solving these barriers.  
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