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        PHẠM NGUYỆT THẢO * 

Tóm tắt: Gọi vốn cộng đồng đang ngày càng trở thành hình thức hỗ trợ vốn phổ biến cho những 

người khởi nghiệp. Bài viết đề cập khái niệm gọi vốn cộng đồng, các phương thức huy động vốn cộng 

đồng phổ biến trên thế giới, phân tích một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động gọi vốn cộng 

đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở Việt Nam từ đó đề xuất giải pháp pháp lí để phát triển hình thức 

gọi vốn cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam. 
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CROWDFUNDING AND CAPITAL SUPPORT FOR YOUTH START-UPS - PRACTICAL ISSUES 

AND LEGAL RECOMMENDATIONS 

Abstract: Crowdfunding has increasingly become a popular funding method for start-ups. The 

article deals with the concept of crowdfunding, popular methods of crowdfunding in the world, and 

analyzes a number of issues arising from the practice of crowdfunding to support youth start-ups in 

Vietnam. Thereby, the article proposes legal solutions to develop the crowdfunding method to support 

start-ups in Vietnam. 
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rong những năm gần đây, phong trào 

thanh niên khởi nghiệp đang có xu 

hướng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. 

Trong nhiều khó khăn mà người khởi nghiệp 

phải đối mặt, tìm kiếm nguồn vốn luôn là 

vấn đề then chốt. Gọi vốn cộng đồng, tài trợ 

bởi đám đông hay huy động vốn cộng đồng 

(crowdfunding)
1
 đang ngày càng trở thành 

một phương thức huy động vốn quan trọng 

và được chứng minh là làm “dân chủ hoá” 

khả năng tiếp cận tài chính trên quy mô toàn 

                                                 
1
  Trong phạm vi bài viết này, tác giả sử dụng các thuật 

ngữ “gọi vốn cộng đồng”, “huy động vốn cộng đồng”, 

“crowdfunding” như là các cụm từ đồng nghĩa. 

cầu. Nếu như trước đây, huy động vốn cộng 

đồng chủ yếu được áp dụng bởi các tổ chức 

xã hội từ thiện và trong các lĩnh vực của 

ngành công nghiệp sáng tạo thì hiện nay, 

hình thức này đã được nhiều doanh nghiệp 

khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa áp 

dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.  

1. Khái lược về gọi vốn cộng đồng 

Thuật ngữ “crowdfunding” lần đầu tiên 

được nhắc đến vào ngày 12/8/2006 trong 

một bài viết đăng trên fundavlog - trang web 

thiết lập bởi Michael Sullivan, một nhà thử 

nghiệm kĩ thuật số Hoa Kỳ, nhằm tạo vườn 

ươm cho các dự án và sự kiện liên quan đến 

videoblog. Theo đó, tác giả các dự án này 

thực hiện dự án “dựa trên sự có đi có lại, lợi  
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