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TRẦN QUANG HƯNG * 

Tóm tắt: Năng lực tiếp cận đầu tư của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi 

nghiệp nói riêng luôn mang tính sống còn, quyết định sự thành bại và quá trình phát triển của 

doanh nghiệp. Bài viết chỉ ra những kênh vận động vốn qua các giai đoạn khác nhau của doanh 

nghiệp đồng thời khái quát về một số hình thức vận động vốn mới xuất hiện trên thị trường; Làm rõ 

những khó khăn và nguyên nhân của những khó khăn mà thanh niên gặp phải trong quá trình gọi 

vốn; từ đó đề xuất các giải pháp mà Đoàn Thanh niên đang triển khai để hỗ trợ thanh niên tiếp cận 

vốn, đồng thời giới thiệu về mô hình nhiều tiềm năng mà Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đang 

triển khai. 
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CAPITAL SUPPORT FOR LOCAL YOUTH START-UPS – A NUMBER OF LEGAL AND 

PRACTICAL ISSUES 

Abstract: The ability to access investment of enterprises in general and startups in particular is 

always vital, determining the success or failure and the development process of enterprises. The 

article points out various capital mobilization channels through different stages of the enterprise and 

gives an overview of some new forms of capital mobilization appearing in the market; clarifies 

difficulties and causes of difficulties faced by young people in the fundraising process, thereby outlines 

solutions that the Youth Union is implementing to support youth access to capital, and introduces a 

potential model that the Hanoi Youth Union is implementing. 
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ấn đề vốn trong quá trình khởi sự 

doanh nghiệp là vấn đề có tính tiên 

quyết đối với sự thành bại cũng như chiến 

lược phát triển của các doanh nghiệp trẻ. 

Quá trình khởi nghiệp từ khâu ý tưởng đến 

vận hành là một chặng đường đẩy thử thách 

và vốn là một trong những vấn đề lớn đầu 

tiên mà đa số các doanh nghiệp khởi nghiệp 

phải vượt qua. Con đường tiếp cận vốn của 

các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam 

đặc biệt chông gai, một phần rất lớn do tâm 

lí dè dặt đến từ các nhà đầu tư và tổ chức tài 

chính. Thêm vào đó, việc nhiều doanh 

nghiệp khởi nghiệp thực sự chưa đạt được 

kết quả khả quan khiến cho tâm lí e dè trong  

V 

*  Thạc sĩ, Thành Đoàn Hà Nội 

E-mail: henry@hubglobal.io 

 


