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Tóm tắt: Quỹ đầu tư nhà nước là một kênh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Quỹ tài chính nhà 

nước là một hình thức đầu tư mà Nhà nước cho phép các cơ quan quản lí được phép sử dụng nguồn 

vốn hình thành từ ngân sách để hỗ trợ theo chương trình mục tiêu hoặc dự án cụ thể cho các đối 

tượng sử dụng vốn trong đó có thanh niên. Bài viết nghiên cứu cơ sở lí luận về hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp, làm rõ thực trạng pháp luật hiện hành về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ các quỹ tài 

chính của Nhà nước. Thông qua nghiên cứu các vấn đề thực tiễn pháp lí, bài viết đưa ra một số kiến 

nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật từ thực tiễn phát sinh, kiến nghị về hướng hoạt động 

của các quỹ nhằm vừa bảo toàn quỹ vừa đạt được mục tiêu đề ra hỗ trợ tạo công ăn việc làm và 

khởi nghiệp cho thế hệ thanh niên.  
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CAPITAL SUPPORT FOR YOUTH START-UPS BY STATE FINANCIAL FUND - SOME 

PRACTICAL LEGAL ASPECTS 

Abstract: The State Investment Fund is a channel to support youth start-ups. State financial fund 

is a form of investment in which the State allows management agencies to use capital generated from 

the state budget to support specific target programs or projects for capital users, including young 

people. The article deals with the general concepts of supporting youth start-ups in Vietnam, clarifies 

the current legal status of supporting youth start-ups by State financial funds, thereby proposing legal 

solutions to develop legal provisions based on practical issues and the direction for operation of those 

funds in order to create more jobs and support more youth start-ups.  
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1. Yêu cầu về hỗ trợ vốn cho thanh niên 

qua các quỹ tài chính nhà nước 

Việc ưu tiên hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 

xuất phát từ những yêu cầu sau đây: 

Thứ nhất, cần ưu tiên hỗ trợ cho thanh niên. 

Việc ưu tiên này xuất phát từ các lí do sau: 

- Tạo việc làm cho thế hệ thanh niên  

Mưu sinh đặt ra cho mỗi con người khi 

đạt tới độ tuổi nhất định. Đối với thanh niên, 

lựa chọn việc làm ban đầu cũng là điểm xuất 

phát có ý nghĩa cho một cuộc đời con người. 

Nhiệm vụ đặt ra cho các thế hệ thanh niên là 

tìm kiếm công việc phù hợp và tạo ra cơ hội 

phát triển phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã 

hội, hoàn cảnh gia đình và bản thân. Tuy  
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