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LÊ THỊ THU THỦY * 

Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập hiện nay, các quốc gia đều tập trung ưu tiên 

đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 

nền tảng khoa học công nghệ. Ở Việt Nam, khởi nghiệp đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc 

biệt coi trọng. Để khởi nghiệp thành công, nhiều yếu tố cần được chú trọng như yếu tố về chủ thể 

khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, vốn khởi nghiệp, trong đó yếu tố vốn 

đóng vai trò then chốt. Đặc biệt, vốn đầu tư cho thanh niên khởi nghiệp từ các nhà đầu tư thiên thần 

và quỹ đầu tư mạo hiểm là những nguồn vốn không thể thiếu, quyết định tới sự tồn tại và phát triển 

của hoạt động khởi nghiệp đối với thanh niên hiện nay. Bài viết tập trung phân tích đặc thù của chủ 

thể hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp là các nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm, 

đánh giá thực trạng pháp luật về hỗ trợ vốn của các nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm 

ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.  
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CAPITAL SUPPORT FOR YOUTH ENTREPRENEURS THROUGH ANGEL INVESTORS AND 

VENTURE CAPITAL FUNDS  

Abstract: In the current context of globalization and international integration, promoting the 

application of science and technology to life and promoting start-ups and innovation on the basis of 

science and technology has become a priority of all countries. In Vietnam, the Communist Party and 

the State also attach a particularly great importance to enterpreneurship. For a start-up to succeed, 

many factors need to be focused, namely the subject of the start-up, the start-up environment, the start-up 

idea and the start-up capital. Among the named factors, capital plays a key role. In particular, 

investment capital for youth start-ups from angel investors and venture capital funds are sources that 

are indispensable and decisive to the existence and development of start-up activities of young people 

nowadays. This article focuses on analyzing the characteristics of the subjects of capital support for 

youth enterpreneurs, specifically angel investors and venture capital funds, assessing the legal status 

of capital support of angel investors and venture capital funds in Vietnam and on that basis, proposes 

certain solutions to improve the legal framework regulating this matter. 
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