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PHAN VŨ * 

Tóm tắt: Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam thời gian gần 

đây, lần đầu tiên được định nghĩa chính thức trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cũng như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo chưa được nghiên cứu sâu dưới góc độ pháp lí. Với những đặc thù của mình, doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần một mô hình pháp luật điều chỉnh phù hợp và linh hoạt. Khung thể 

chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) là mô hình mới có khả năng đáp ứng các yêu cầu điều chỉnh 

pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Bài viết tập trung phân tích bản chất pháp lí và 

những đặc trưng của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, làm rõ các khía cạnh của khung thể chế thử 

nghiệm có kiểm soát và những vấn đề đặt ra cho mô hình này trong điều chỉnh hoạt động khởi nghiệp 

sáng tạo, để từ đó đề xuất một số kiến nghị, gợi mở cho việc xây dựng và triển khai khung thể chế thử 

nghiệm có kiểm soát ở Việt Nam trong thời gian tới. 
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INNOVATIVE START-UP AND REGULATORY SANDBOX 

Abstract: Inovative start-up is a novel terminology that emergedrecently and for the first time 

officially defined in the 2017 Law on Support for Small- and Medium-sized Enterprises. However, in 

Vietnam, start-ups and policies aiming at supporting start-ups have not been adequately examined 

from legal perspectives. The many unique properties of start-ups call for a regulatory mechanism with 

sufficient flexibility and adaptability. Regulatory sandbox (or "sandbox" for short) is expected to be 

one such novel mechanism to match with those requirements on legal adjustment. The focal point of 

this article is to dissect the legal nature of start-ups and their unique properties; and to examine 

various peculiar aspects of sandboxes alongside issues in their workings of governing start-up 

activities. From that standpoint, the article proposes a number of recommendations on the 

development and implementation of regulatory sandboxes in Vietnam in the near future. 
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1. Bản chất pháp lí và vai trò của doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

năm 2017 tại khoản 2 Điều 3 đưa ra định 

nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo (KNST), theo đó doanh 

nghiệp nhỏ và vừa “được thành lập để thực 

hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí 

tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và 

có khả năng tăng trưởng nhanh”. Như vậy, 

KNST hay start-up có thể được hiểu là quá 

trình một doanh nghiệp bắt đầu hoạt động  
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