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Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) đã và đang khẳng 

định tiềm năng phát triển với vai trò quan trọng, đặc biệt là các start-up do thanh niên làm chủ. 

Trong đó, vấn đề về vốn luôn là điều kiện tiên quyết, chi phối tính khả thi và sự thành công của các 

doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, các start-up do thanh niên khởi nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro, 

tất yếu dẫn đến những khó khăn nhất định trong quá trình huy động vốn. Từ đó đặt ra nhu cầu cấp 

thiết trong việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp này. Trong đó, huy động vốn thông 

qua quỹ bảo lãnh tín dụng là một trong các phương thức giải quyết được phần nào nhu cầu vốn của 

các start-up. Bài viết trình bày khái quát về quỹ bảo lãnh tín dụng, vai trò của quỹ, thực trạng pháp 

luật về hoạt động hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên thông qua quỹ bảo lãnh 

tín dụng. Qua đó, bài viết chỉ ra những hạn chế trong quy định của pháp luật, đồng thời đề xuất một 

số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp thông qua 

quỹ bảo lãnh tín dụng.  
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LEGAL SITUATION OF CAPITAL SUPPORT FOR YOUTH ENTREPRENEURS  THROUGH 

THE CREDIT GUARANTEE FUNDS    

Abstract: In the current phase, start-up businesses have been affirming their development potential 

with a substantial role, especially youth-owned start-ups. In particular, capital is consistently a 

prerequisite, influencing the feasibility and success of start-up businesses. Though, youth-owned 

businesses always face many potential risks, which inevitably lead to certain difficulties in the process 

of raising capital. Thereby, there is undoubtedly an urgent need to support capital mobilization for 

these start-up projects. In which, raising capital through credit guarantee funds is one of the effective 

methods to solve the capital needs of these businesses. The article presents an overview and the role of 

credit guarantee funds as well as the current law on supporting capital for youth entrepreneurs 

through credit guarantee funds. Thereby, the article points out the limitations of the current law, 

simultaneously proposes several solutions to improve the efficiency of capital support activities for 

youth-owned start-ups through credit guarantee funds. 

Keywords: Law on capital support; youth start-ups; credit guarantee funds 

Received: July 11
th
, 2022; Editing completed: Nov 28

th
, 2022; Accepted for publication: Nov 28

th
, 2022 

 

*  Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, E-mail: phongdh_ltm@hlu.edu.vn 


