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Tóm tắt: Để hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, Nhà nước có thể sử dụng nhiều biện pháp 

khác nhau, trong đó có các biện pháp ưu đãi tài chính. Biện pháp này có thể được áp dụng trực tiếp 

cho nhóm đối tượng thanh niên khi khởi nghiệp, hoặc áp dụng một cách gián tiếp thông qua những 

chủ thể có liên quan đến hoạt động khởi nghiệp của thanh niên. Bài viết tập trung đánh giá, phân tích 

những quy định của pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp thông qua các biện pháp tài 

chính của Nhà nước, từ đó làm rõ những bất cập còn tồn tại trong các quy định của pháp luật và đề ra 

những giải pháp nhằm hoàn thiện những điểm còn hạn chế này. 
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LAW ON STATE FISCAL INCENTIVES TO SUPPORT CAPITAL FOR YOUTH START-UPS 

– SITUATIONS AND SOLUTIONS 

Abstract: To support capital for youth entrepreneurship, the State can use many different 

measures, including financial incentives. This measure can be applied directly to youth when starting-

up, or indirectly through subjects related to youth entrepreneurship activities. The article focuses on 

evaluating and analyzing the legal provisions on capital support for youth entreprneurship through 

financial incentives of the State, thereby clarifying the shortcomings that still exist in the provisions of 

the law and propose solutions to overcome these shortcomings. 
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hởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo đã, đang và sẽ là vấn đề quan trọng 

được Nhà nước quan tâm để hướng tới việc 

tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội, thay 

đổi tích cực đời sống của người dân. Ưu đãi 

tài chính của Nhà nước dù không phải là 

công cụ duy nhất hay hàng đầu trong việc hỗ 

trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, tuy 

nhiên nếu lựa chọn và áp dụng những ưu đãi 

phù hợp, trọng tâm, sẽ có những tác động 

tương đối quan trọng tới hoạt động khởi 

nghiệp nói chung, khởi nghiệp của thanh 

niên nói riêng. Kinh nghiệm từ nhiều quốc 

gia cho thấy, để triển khai một hệ sinh thái 

khởi nghiệp hoạt động hiệu quả, việc xây 

dựng và thực thi các chính sách tài chính 

hữu hiệu sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động 

khởi nghiệp phát triển, thanh niên khởi  
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