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LỜI NÓI ĐẦU 

C|c trường đại học trên thế giới ng{y c{ng th{nh công hơn trong việc phát triển mối quan hệ 

với doanh nghiệp. Thông qua quá trình này, họ cũng đang đóng góp trực tiếp hơn v{o việc nâng 

cao tính cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia. Tại Việt Nam, c|c trường đại học xưa nay chưa có 

truyền thống gắn kết với giới doanh nghiệp v{ thường chỉ tập trung vào hai nhiệm vụ chính là 

giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên, trong những năm gần đ}y, c|c trường đại học ở Việt Nam 

đ~ bắt đầu nhận thức rõ hơn về nhu cầu cần phải nâng cao tinh thần khởi nghiệp và xây dựng 

quan hệ với doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội cho đổi mới sáng tạo v{ thương mại hóa các sản 

phẩm nghiên cứu. 

Chương trình Đối t|c đổi mới sáng tạo Phần Lan - Việt Nam Giai đoạn 2 (IPP2) ra đời đ~ kịp 

thời đ|p ứng nhu cầu trên. Chương trình này nhằm thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, trong đó có một phần quan trọng dành riêng cho các 

trường đại học. IPP2 đ~ thúc đẩy phát triển chương trình đ{o tạo về khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo tại một số trường, đồng thời thử nghiệm một loạt các hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển 

hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c cơ sở giáo dục đại học. 

Tài liệu này trình bày cách tiếp cận m{ IPP2 đ~ sử dụng để góp phần thúc đẩy hệ thống giáo dục 

đại học tại Việt Nam phát triển “sứ mệnh thứ ba”, liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo 

và khởi nghiệp. B|o c|o cũng trình b{y một số khuyến nghị về chính sách nhằm tăng cường 

phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học. Quan 

điểm của c|c bên liên quan v{ c|c bên hưởng lợi từ IPP2 cũng được trình bày trong báo cáo 

n{y. C|c quan điểm này thể hiện những thách thức trong việc đưa hệ sinh thái khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo vào hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Chúng có tầm quan trọng nhất 

định vì những thách thức này sẽ cần được giải quyết một cách có hệ thống trong những năm tới 

khi triển vọng và thành tựu học thuật của hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam được thế giới 

biết tới nhiều hơn. 

Tài liệu cũng đề xuất một chương trình h{nh động dành cho các nhà hoạch định chính sách của 

Bộ Giáo dục v{ Đ{o tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ. Cần có một khung pháp lý phù hợp hơn 

nhằm giúp c|c trường đại học hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như trong 

khu vực. Hiện nay, việc phát triển tinh thần khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c trường 

đại học Việt Nam đang l{ một nhu cầu cấp thiết. Chúng ta cũng rất cần khuyến khích văn hóa 

mới,  theo đó l~nh đạo c|c trường có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động của nh{ trường theo 

hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội thông qua thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của trường đại học. 

Chương trình IPP2 đ~ lên kế hoạch xây dựng Tài liệu này từ tháng 8/2017 và tiến hành thực 

hiện các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, hội thảo lấy ý kiến góp ý từ nhiều tổ chức và cá nhân 

liên quan. Nhóm thực hiện gồm Trưởng nhóm là TS. Phạm Thị Ly - Thành viên Hội đồng quốc 

gia về Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, với các thành viên khác của nhóm: TS. Nguyễn 

Ngọc Anh - Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phát triển; TS. Nguyễn Lương Hải Khôi - Giảng 

viên Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Văn Gi|p - Giảng viên Đại học Fulbright Việt 

Nam và ThS. Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Sáng lập KisStartup. GS. Takeru Ohe của Đại học 

Waseda Nhật Bản đ~ đưa ra những góp ý quan trọng cho bản dự thảo đầu tiên của báo cáo này.  
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Nhiệm vụ xây dựng Tài liệu được các cán bộ IPP2 tổ chức thực hiện, hỗ trợ và góp ý, với sự 
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cung cấp thông tin và ý kiến đóng góp quý gi| trong qu| trình x}y dựng Tài liệu. 

IPP2 xin gửi lời c|m ơn tới GS. Martin Hayden, Đại học Southern Cross - Úc và GS. Peter Kelly, 

Đại học Aalto - Phần Lan đ~ có những nhận xét, góp ý rất hữu ích cho bản thảo cuối.  

Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội và Bộ Khoa học 

và Công nghệ.   
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TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT 

AAAS Hiệp hội Vì sự tiến bộ khoa học Mỹ 

ANR Cơ quan nghiên cứu quốc gia Pháp 

ANRT Hiệp hội Nghiên cứu và Công nghệ quốc gia Pháp 

ARPA-E Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu tiên tiến về năng lượng 

ARRA Đạo luật Thu hồi v{ T|i đầu tư của Mỹ 

ASEAN Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á 

BIS Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng  

CIFRE Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và đại học thông qua nghiên cứu tiến sĩ 

CNTT Công nghệ thông tin 

DARPA Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu tiên tiến, Bộ Quốc phòng 

FINPRO Tổ chức Xúc tiến Thương mại Phần Lan 

FTU Đại học Ngoại thương 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

GD&ĐT Giáo dục & Đ{o tạo 

HSU Trường Đại học Hoa Sen 

KH&CN Khoa học và Công nghệ 

IPP Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan 

ISI Viện Thông tin Khoa học 

ITP Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TPHCM 

METI Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản 

MFA Bộ Ngoại giao Phần Lan 

MSC Siêu hành lang đa phương tiện 

NAS Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia 

NATIF Quỹ Đổi mới sáng tạo công nghệ quốc gia 

NBP Chính sách công nghệ sinh học quốc gia 

NCATS Trung tâm quốc gia về thúc đẩy tiến bộ khoa học 

NIH Viện Y tế quốc gia 

NPSTI Chính sách quốc gia về Khoa học, Công nghệ v{ Đổi mới sáng tạo 

NSF Quỹ Khoa học Quốc gia 

NSRC Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia 

R&D Nghiên cứu và phát triển 

SBA  Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ 

SBIR Chương trình Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo Doanh nghiệp nhỏ 

SCI Chỉ số trích dẫn bài báo khoa học 

SCIE Chỉ số trích dẫn bài báo khoa học mở rộng 

SHOK Trung tâm Chiến lược về Khoa học, Công nghệ v{ Đổi mới sáng tạo 

SHTP Khu Công nghệ cao Sài Gòn 
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SIRIM Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Công nghiệp Malaysia  

SITRA Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phần Lan  

SMEs Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

STEM Khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học 

STP Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia 
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ToT Đ{o tạo giảng viên nguồn 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Trong ba thập kỷ qua, giáo dục đại học Việt Nam đ~ có những bước tăng trưởng mạnh mẽ. Vài 

năm trở lại đ}y, c|c trường đại học Việt Nam đ~ bắt đầu nhìn nhận hoạt động nghiên cứu khoa 

học là một phần trong trách nhiệm cộng đồng của nh{ trường. C|c trường cũng nhận thức rõ 

hơn nhu cầu phát triển tinh thần doanh nhân và tập trung nhiều hơn v{o nhiệm vụ hỗ trợ đổi 

mới sáng tạo. 

Chương trình Đối t|c đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) đ~ kịp thời thực 

hiện các nỗ lực nhằm nâng cao hiểu biết về khái niệm hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo tại Việt Nam. Mặc dù khái niệm hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đ~ được biết 

đến rộng rãi trên thế giới, nhưng ở Việt Nam đ}y vẫn là một thuật ngữ khá mới mẻ, đòi hỏi phải 

có một khung phát triển chung với sự tham gia của các cán bộ giảng dạy và sinh viên đang học 

tập cũng như đ~ tốt nghiệp. 

Báo cáo này thảo luận về các hình thức IPP2 đ~ thực hiện nhằm hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy nhận 

thức v{ h{nh động trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đưa ra c|c khuyến 

nghị chính sách nhằm tăng cường cam kết của c|c trường đại học đối với việc đóng góp cho sự 

hình thành và phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và ghi nhận quan điểm 

của các bên liên quan v{ c|c bên hưởng lợi thuộc Chương trình IPP2. Những quan điểm này 

không chỉ phản ánh thách thức trong việc đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào c|c trường 

đại học Việt Nam, mà còn thiết lập nền tảng cho các sáng kiến chính sách và các can thiệp nhằm 

hỗ trợ c|c trường đại học thực hiện vai trò đồng sáng tạo với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo của quốc gia. 

Các yếu tố cần thiết cho việc xây dựng một hệ sinh thái năng động về khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo ở cấp quốc gia là: 

 Sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ đối với việc sáng tạo kiến thức chất lượng cao (nghiên 

cứu); 

 Sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ tương đương đối với hoạt động giảng dạy chất lượng cao 

(chuyển giao tri thức); 

 Sự hợp tác chặt chẽ giữa c|c trường đại học và các bên liên quan (cựu sinh viên, giới 

doanh nghiệp, c|c đơn vị hỗ trợ và chính phủ); 

 Văn hóa coi thất bại là bài học, thay vì là một thứ làm mất uy tín; 

 Nhấn mạnh việc tạo ra những khích lệ nhằm khuyến khích tinh thần dám chấp nhận rủi 

ro để khởi nghiệp ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức trong c|c trường đại học; 

 Các mạng lưới kết nối cá nhân những người khởi nghiệp và các nhà tài trợ nhằm biến ý 

tưởng th{nh cơ hội. 

Kết quả khảo sát cho thấy IPP2 đ~ có những đóng góp đ|ng kể vào sự phát triển của hệ sinh thái 

khởi nghiệp ở Việt Nam, thông qua việc thúc đẩy những hướng đi thực tế và khả thi để các 

trường đại học có thể vận dụng khi muốn tiến tới mô hình đại học khởi nghiệp, dựa trên trọng 

tâm là hoạt động nghiên cứu . Thành tựu cụ thể của IPP2 là: 

 Nâng cao hiểu biết và nhận thức của giới đại học về bản chất của hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo; 
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 N}ng cao năng lực nhân sự chủ chốt ở c|c trường đại học trong việc chuyển giao kiến 

thức cho xã hội; 

 Mang lại cơ hội phát triển mạnh mẽ cho một số trường đại học cụ thể. 

Khảo s|t cũng chỉ ra một số thách thức chưa được giải quyết, bao gồm: tư duy hạn hẹp quá tập 

trung v{o đ{o tạo của l~nh đạo một số trường đại học; nguồn lực phục vụ nghiên cứu hạn chế; 

c|c chính s|ch v{ quy định kìm hãm việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu; năng lực nghiên 

cứu v{ đổi mới sáng tạo yếu kém của các cán bộ giảng dạy; sự phức tạp của các vấn đề liên quan 

đến quyền sở hữu trí tuệ và mối liên kết lỏng lẻo giữa trường đại học với doanh nghiệp trong 

ngành liên quan. 

Tuy nhiên, qua hai trường đại học được khảo s|t như một nghiên cứu điển hình - Đại học FPT 

và Đại học Ngoại thương, có thể thấy rằng việc đưa gi|o dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

thành một nội dung ưu tiên trong chương trình gi|o dục đại học ở Việt Nam là khả thi. Cả hai 

trường đại học n{y đều có khả năng tự chủ về mặt tổ chức – tài chính cũng như có sự gắn kết 

chặt chẽ giữa cán bộ giảng dạy và ngành ở nhiều cấp độ khác nhau – cấp trường, cấp khoa, cấp 

sinh viên và cựu sinh viên. Các phân tích chi tiết bổ sung rút ra từ hai nghiên cứu điển hình này 

cũng cho thấy các yêu cầu sau: 

 Cần đưa kiến thức v{ năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo vào danh mục kết quả 

học tập đầu ra của sinh viên tốt nghiệp đại học; 

 Cần yêu cầu từng trường đặt ra các mục tiêu giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

cụ thể, trên cơ sở nhiệm vụ, tầm nhìn, chiến lược, nguồn lực và cam kết của trường đối 

với phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo; 

 Cần huy động ng}n s|ch nh{ nước để hỗ trợ phát triển chương trình giảng dạy khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, đ{o tạo giảng viên và cán bộ nghiên cứu và thiết lập các 

mạng lưới cộng đồng v{ c|c bên liên quan đến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, ưu tiên 

hình thức kết nối vốn và sáng kiến nhằm khuyến khích các sáng kiến cấp đơn vị/trường; 

và 

 Cần xây dựng c|c chương trình đ{o tạo khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo có lồng ghép nội 

dung ngành, với các hoạt động đ{o tạo và kèm cặp chuyên môn. 

Ở cấp quốc gia, việc đưa c|c tiêu chí đ|nh gi| nỗ lực phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

vào hệ thống đ|nh gi| trường đại học sẽ khuyến khích c|c trường đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn 

đối với việc thực hiện vai trò đồng sáng tạo các hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

quốc gia. Bên cạnh đó, cần thực hiện một loạt c|c cơ chế ưu đ~i kh|c như c|c chương trình ph}n 

bổ t{i chính, cơ chế trợ cấp, cơ chế cấp vốn tài trợ trên cơ sở cạnh tranh giữa c|c trường, cơ chế 

thưởng v{ vinh danh c|c trường đại học khởi nghiệp. Thêm nữa, cần cho phép c|c trường đại 

học công lập quyền tự chủ cao hơn, qua đó n}ng cao năng lực cải c|ch chương trình giảng dạy 

của trường. Về vấn đề này, đối với c|c cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, việc có được một 

khung pháp lý hỗ trợ mạnh sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc nhận các khoản trợ cấp trực 

tiếp. 

Ở cấp đơn vị/trường, c|c cơ sở giáo dục đại học đều cần phải có đội ngũ l~nh đạo mạnh với kỹ 

năng giao việc và trao quyền nhân viên một cách hiệu quả. L~nh đạo nh{ trường cần tăng cường 

thương mại hóa nghiên cứu khoa học, thông qua thiết lập c|c cơ chế sở hữu trí tuệ hiệu quả 

hơn cũng như xem trọng hơn quan hệ đối tác giữa trường đại học và các doanh nghiệp. Các 

trường cần tích cực sử dụng nguồn lực chuyên gia của ngành, chẳng hạn như mời các chuyên 
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gia có kinh nghiệm phù hợp trong ngành làm giảng viên thỉnh giảng, làm giáo viên đồng hướng 

dẫn luận văn tốt nghiệp, đồng gi|m s|t quy trình đ|nh gi| chương trình giảng dạy và tham gia 

quản trị cấp trường, cũng như đồng sáng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Ngoài ra, cần để ngỏ khả năng thiết lập mô hình tổ chức phức hợp, một mô hình hoàn toàn khác 

biệt với mô hình đại học công lập theo luật định, trong đó, trường đại học được quyền chỉ tập 

trung vào chức năng đồng sáng tạo c|c cơ hội khởi nghiệp cùng với chính phủ và ngành công 

nghiệp liên quan. 

Tóm lại, IPP2 đ~ khơi dậy sự quan tâm và thảo luận rộng rãi về việc x|c định một tầm nhìn mới 

cho c|c cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Chương trình IPP2 đ~ chứng minh giáo dục đại học 

có thể có những đóng góp đ|ng kể cho sự hình thành và phát triển quốc gia khởi nghiệp, thông 

qua c|c chương trình giảng dạy v{ c|c cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn với giới doanh nghiệp. Từ 

trước đến nay, c|c trường đại học ở Việt Nam chủ yếu chỉ tập trung v{o “nhiệm vụ thứ nhất” 

của một trường đại học – nhiệm vụ giảng dạy. Tuy nhiên, v{i năm trở lại đ}y, một số trường đại 

học h{ng đầu của Việt Nam đ~ tập trung mạnh mẽ v{o “nhiệm vụ thứ hai” – nhiệm vụ nghiên 

cứu, và đ~ đến lúc cần khuyến khích c|c trường chuyển sang “nhiệm vụ thứ ba” – đồng sáng tạo 

các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cùng với chính phủ và doanh nghiệp. “Nhiệm vụ thứ ba” 

này sẽ đòi hỏi c|c trường đại học phải tìm ra giải ph|p để trang bị tốt hơn cho sinh viên khi ra 

trường, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng trên diện rộng và xã hội sẽ 

cần một số lượng lớn các sinh viên tốt nghiệp với tư duy v{ năng lực khởi nghiệp. 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

Tóm tắt nội dung Chương 1 

Với sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên toàn cầu, vai trò của khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự phát triển của một 
quốc gia. Các trường đại học ở các nước thành viên OECD đã đóng một vai trò trọng yếu 
trong phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thông qua việc chuyển đổi sang mô hình đại 
học khởi nghiệp, tập trung vào “nhiệm vụ thứ ba” gắn kết với giới doanh nghiệp và với cộng 
đồng, tích cực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Trong ba thập kỷ qua, hệ thống 
giáo dục đại học cũng như quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã và đang mở rộng nhanh 
chóng. Tuy nhiên, phần lớn các trường đại học ở Việt Nam vẫn đi theo lối mòn cũ với nhiệm 
vụ giảng dạy truyền thống, mặc dù đã có một số trường bắt đầu chuyển sang thực hiện nhiệm 
vụ nghiên cứu. Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình IPP2 có thể được xem như là 
những bước khởi đầu trong việc hỗ trợ và giúp các trường đại học ở Việt Nam tự tin hơn khi 
triển khai “nhiệm vụ thứ ba”. Báo cáo này nhằm tổng hợp các bài học rút ra từ việc thực hiện 
IPP2 tại các trường đại học tham gia chương trình. Khung phân tích được phát triển dựa 
trên các mô hình do Isenberg (2011) và Morison (2013) xây dựng. 

1.1 Tổng quan và bối cảnh 

1.1.1 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và { nghĩa tác động 

Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một cuộc cách mạng 

đang l{m thay đổi căn bản cách chúng ta sống, học tập, làm việc, tương t|c v{ liên hệ với nhau 

và ở đó, ranh giới giữa c|c lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học đang ng{y c{ng trở nên mờ 

nhạt. Công nghệ mới và các mô hình kinh doanh tri thức mới đ~ vươn tầm ảnh hưởng toàn cầu, 

một mặt phá vỡ các chuỗi giá trị hiện có nhưng mặt kh|c cũng tạo ra những cách thức mới đ|p 

ứng nhu cầu của lo{i người. Trong bối cảnh toàn cầu mới n{y, t{i năng con người dưới dạng 

thức khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đang trở thành một nhân tố có vai trò then chốt. Điều này 

đ~ được Schwab (2015) khẳng định trong tuyên bố của mình: “Quan trọng hơn cả nguồn vốn tài 

chính, t{i năng sẽ là nhân tố [mới] đại diện trọng yếu của sản xuất”. 

Muốn tồn tại, c|c trường đại học phải tự làm mới mình. Công nghệ kỹ thuật số đ~ v{ đang đe 

dọa lối giảng dạy truyền thống, l{m thay đổi cách thức, thời gian v{ địa điểm diễn ra hoạt động 

học tập. Cũng chính những công nghệ n{y đang tạo ra c|c đối thủ cạnh tranh mới cho các 

trường đại học – những đơn vị cung cấp chương trình gi|o dục đại học trực tuyến toàn cầu. 

Bên cạnh đó, c|c trường đại học cũng đang mất đi sự độc quyền trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học khi ngày càng có nhiều tổ chức nghiên cứu và phát triển trực thuộc hoặc liên kết với các tập 

đo{n quốc tế lớn, với chi nhánh khắp toàn cầu và nguồn ngân sách dồi dào, tham gia vào các 

hoạt động nghiên cứu cơ bản. Chính phủ c|c nước cũng đang chuyển hướng nguồn lực hỗ trợ 

c|c trường đại học công lập, bởi lẽ gánh nặng tài chính này ngày càng trở nên vượt quá khả 

năng của nh{ nước. 

Nhiều trường đại học trong c|c nước OECD đang thực hiện thành công những bước chuyển 

mình cần thiết thông qua việc duy trì và phát triển mối quan hệ mật thiết với khu vực doanh 

nghiệp. Trong tiến trình đó, c|c trường đại học này không chỉ tiếp thu các giá trị văn hóa v{ 

thực tiễn quản lý từ khu vực doanh nghiệp (Gibb và cộng sự, 2015; Graham, 2002; Maskell & 
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Robinson, 2002), mà còn góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh kinh tế của quốc gia và của khu 

vực nơi trường hoạt động (Ủy ban châu Âu, 2005). Một số trường thậm chí còn đang tạo ra 

những dấu ấn riêng với tư c|ch một doanh nghiệp trong nước và toàn cầu nhằm nâng cao danh 

tiếng của trường. Nếu giảng dạy là nhiệm vụ đầu tiên và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thứ 

hai, thì nhiệm vụ thứ ba của c|c trường đại học – một nhiệm vụ đang nổi lên nhanh chóng – 

chính là phối hợp với doanh nghiệp và cộng đồng để tích cực thực hiện những nỗ lực nhằm 

đóng góp v{o tăng trưởng kinh tế quốc gia. 

1.1.2 Giáo dục đại học Việt Nam và những nỗ lực đổi mới 

Người dân và Chính phủ Việt Nam có một niềm tin sâu sắc về giá trị và tầm quan trọng của giáo 

dục. Niềm tin này là nền tảng giúp duy trì trình độ học vấn đặc biệt cao trên toàn quốc, từ đó 

góp phần đ|ng kể vào câu chuyện phát triển thành công của Việt Nam trong 30 năm qua 

(Bodewig và cộng sự, 2014). Tuy nhiên, hệ thống giáo dục ở Việt Nam cho đến nay vẫn chủ yếu 

là theo lối mòn truyền thống. 

Trong suốt 20 năm qua, ng{nh gi|o dục đại học ở Việt Nam tập trung vào các mục tiêu tăng 

trưởng. Tỷ lệ nhập học bậc đại học tăng từ con số 2,79% v{o năm 1995 lên 28,84% v{o năm 

2015 (UNESCO, 2016). Việt Nam hiện có hơn 2 triệu sinh viên đại học đang theo học tại 443 

trường đại học v{ cao đẳng (Bộ Giáo dục v{ Đ{o tạo, 2017). 

86% tổng số sinh viên đang theo học tại c|c trường đại học v{ cao đẳng công lập, vì vậy, phần 

lớn kinh phí cho ngành giáo dục đại học được chi trả từ ngân sách của Chính phủ. Mặc dù gần 

đ}y đ~ có một sáng kiến được thực hiện, khuyến khích c|c trường đại học công lập chuyển sang 

cơ chế “tự chủ tài chính” để đổi lấy quyền tự chủ lớn hơn về tổ chức và quản trị, hầu hết c|c cơ 

sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam vẫn nhận khoản hỗ trợ ngân sách từ Nh{ nước, tương 

đương một phần ba đến ba phần tư kinh phí hoạt động của trường (Trần Nam Bình và cộng sự, 

2012). Doanh thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, v.v... ước tính chỉ 

chiếm không quá 4% tổng doanh thu của trường (Chirot, L. & Wilkinson B., 2010). Chi tiêu cho 

nghiên cứu, cũng như th{nh tích nghiên cứu đạt được, của giáo dục đại học khu vực tư nh}n tại 

Việt Nam rất nhỏ.1  

Khu vực giáo dục đại học của Việt Nam nhìn chung hoạt động kém hiệu quả. Các doanh nghiệp 

sử dụng lao động thường xuyên phàn nàn sinh viên mới tốt nghiệp không có được những kỹ 

năng phù hợp với công việc (Ngân hàng Thế giới, 2014, tr. 6). Hiệu quả nghiên cứu, được đo 

bằng số bài báo khoa học được trích dẫn/giảng viên đứng hàng thứ tám trong mười quốc gia 

ASEAN (Hiền, PD, 2010; Nguyễn TV & Phạm LT, 2011; Phạm T Ly, 2014; Nguyen V Tuan và 

cộng sự, 2016). C|c trường đại học nhìn chung có ít đóng góp trong việc hỗ trợ các doanh 

nghiệp liên quan đạt mức đổi mới sáng tạo cao hơn, dù cho sự cần thiết phải đổi mới sáng tạo 

của các doanh nghiệp Việt Nam đ~ được Diễn đ{n Kinh tế Thế giới (WEF) nêu rõ - năm 2017, 

Việt Nam xếp hạng 71 trong số 137 quốc gia về năng lực đổi mới sáng tạo.2 

                                                           

1 Chi tiết xem thêm Báo cáo của Phạm Thị Huyền và cộng sự. (2017, trang 25), Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). 

2 Năm 2017, đã có 1.745 bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam. Trong số này, 109 bằng thuộc sở hữu của người Việt Nam và 

khoảng 15 bằng thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc nhóm trong ngành giáo dục đại học. Tổng số bằng sáng chế được cấp và ghi 

nhận tại WIPO trong giai đoạn 2009-2016: Việt Nam (118); Indonesia (440); Thái Lan (218); Philippines (142); Phần Lan (7.998); 

Hoa Kz (276.294) và Trung Quốc (322.484).  
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Áp lực cải cách giáo dục đại học đang ng{y c{ng trở nên cấp thiết hơn. Cho đến nay, một số nỗ 

lực đ~ được thực hiện, bao gồm: tăng cường quan hệ đối tác quốc tế; cải thiện quy trình đảm 

bảo chất lượng; nâng cao hỗ trợ đ{o tạo tiến sĩ; mở rộng phạm vi tự chủ về thể chế và bãi bỏ 

quy trình quản lý tập trung trong việc tuyển sinh và xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, có một 

thực tế là hầu hết c|c trường đại học của Việt Nam cho đến gần đ}y vẫn chỉ là những “nh{ m|y 

giảng dạy” cỡ lớn, không chú ý nhiều đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học và thậm chí gần như bỏ 

qua việc duy trì và phát triển mối liên kết giữa nhà trường và ngành công nghiệp. Một số 

trường đại học đang thử nghiệm c|c chương trình đ{o tạo kỹ năng mềm và thực tập theo ngành 

chuyên môn, tuy nhiên, đ}y chỉ là những trường hợp còn hiếm hoi. Khái niệm về “nhiệm vụ thứ 

ba” của c|c trường đại học gần như rất ít được nhắc đến ở Việt Nam. C|c trường đại học nhìn 

chung chưa nhận thức đầy đủ được vai trò quan trọng của giáo dục đại học trong việc đồng 

sáng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cùng với các doanh nghiệp. 

Tình trạng này mâu thuẫn với sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng của các công ty khởi nghiệp tại 

Việt Nam trong những năm gần đ}y. Ví dụ, trong năm 2016 – Năm Quốc gia Khởi nghiệp được 

Thủ tướng Chính phủ chỉ định – con số c|c đơn vị tăng tốc khởi nghiệp, c|c vườn ươm doanh 

nghiệp, các không gian làm việc chung, c|c trung t}m đ{o tạo và mạng lưới nh{ đầu tư đ~ có sự 

gia tăng đột biến. Tổng vốn đầu tư khởi nghiệp tăng từ 137 triệu USD v{o năm 2015 lên 205 

triệu USD v{o năm 2016. Năm 2018, xếp hạng Chỉ số Khởi nghiệp Toàn cầu của Việt Nam đ~ 

tăng đ|ng kể, phản ánh sự cải thiện về th|i độ, năng lực và nguyện vọng khởi nghiệp của người 

dân. Chỉ số n{y được tính toán theo trọng số “cơ sở hạ tầng” kinh tế và xã hội hiện tại, bao gồm 

các khía cạnh như kết nối băng thông rộng và các tuyến vận tải liên kết với các thị trường bên 

ngoài Việt Nam. Từ những phát triển này, có thể thấy rõ, song song với ngành giáo dục đại học, 

Việt Nam cũng đang có những bước tiến hết sức nhanh chóng trong lĩnh vực khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo. 

Chính phủ Việt Nam đ~ v{ đang hỗ trợ mạnh mẽ những phát triển nêu trên. Quyết định số 844 

của Thủ tướng Chính phủ, ban h{nh ng{y 18 th|ng 5 năm 2016, nêu rõ mục tiêu phải có một hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia có thể vận hành tốt v{o năm 2025. Đồng thời, 

các Bộ, ng{nh cũng đang phối hợp xây dựng c|c quy định ph|p lý cũng như cơ chế tài chính và 

chính sách giáo dục cần thiết nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu này. 

Tuy nhiên, cho đến nay, vai trò đóng góp của c|c trường đại học Việt Nam v{o qu| trình ph|t 

triển n{y vẫn còn rất nhỏ bé. Một số trường đại học đ~ th{nh lập c|c trung t}m chuyển giao 

công nghệ, trung t}m vườn ươm, doanh nghiệp khoa học v{ công nghệ, không gian l{m việc 

chung, v.v... nhưng phạm vi hoạt động của c|c đơn vị n{y chủ yếu mới dừng lại ở lĩnh vực quản 

lý tư vấn, hỗ trợ tư vấn v{ cung cấp c|c chương trình đ{o tạo chuyên gia. Trong lĩnh vực hỗ trợ 

chuyển giao công nghệ, thương mại hóa c|c sản phẩm nghiên cứu v{ ph|t triển chuyên môn về 

sở hữu trí tuệ, vai trò hỗ trợ v{ sự đầu tư của c|c trường hầu như vẫn còn vắng bóng.  

1.2 Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan,  

Giai đoạn 2 (IPP2) 

Chương trình IPP2 l{ một Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài trợ 

bởi Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan. IPP bắt đầu triển khai giai đoạn 2 (IPP2) từ 

năm 2014, với mục tiêu chung là thử nghiệm v{ x|c định các cách thức xây dựng và hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Việt Nam. Nắm giữ vai trò chiến lược trong sự phát 
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triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tương lai, c|c trường đại học được x|c định 

là một trong những bên liên quan chính của Chương trình IPP2. 

Chương trình IPP2 được thực hiện trong vòng bốn năm (2014-2018) với 3 mục tiêu chính, bao 

gồm: (1) Thúc đẩy chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp từ tư duy nhỏ lẻ th{nh tư duy tăng trưởng 

cao; (2) Hỗ trợ xây dựng năng lực cho c|c đối t|c công v{ tư trong việc đưa c|c giải ph|p đổi 

mới sáng tạo chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế; và (3) Thúc đẩy tính bền vững của 

Chương trình thông qua tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan v{ đối t|c đổi mới sáng 

tạo chính trong nước, khu vực và toàn cầu. Chương trình IPP Giai đoạn 2 kế thừa và tiếp nối 

những th{nh công có được từ Chương trình IPP Giai đoạn 1 và tập trung vào mở rộng phạm vi 

đổi mới sáng tạo. 

Trong giai đoạn 2014-2018, IPP2 đ~ thực hiện một loạt các biện pháp can thiệp chiến lược khác 

nhau, giúp mang lại những thay đổi đ|ng kể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 

Việt Nam. Chương trình đ~ thử nghiệm thí điểm c|c cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 

tăng trưởng cao, tập trung vào các tầng khác nhau của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mới 

nổi của Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo 

của c|c cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thông qua thí điểm chương trình hỗ trợ các doanh 

nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, tổ chức c|c khóa đ{o tạo 

n}ng cao năng lực và thực hiện c|c chương trình đ{o tạo chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp 

(ToT). 

Bên cạnh đó, IPP2 cũng đ~ tiến hành một loạt các hoạt động hỗ trợ các nhà hoạch định chính 

sách từ Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), Bộ Giáo dục v{ Đ{o tạo (Bộ GD&ĐT), c|c cơ 

quan chính phủ và các bộ ng{nh kh|c thông qua 4 khóa đ{o tạo cán bộ cấp cao tại Helsinki 

(Phần Lan) và Singapore, cùng với 2 khóa đ{o tạo, mỗi khóa diễn ra trong 1 ngày tại Hà Nội, với 

sự tham gia của của một số diễn giả đẳng cấp thế giới. Chương trình cũng đ~ tổ chức hai nhóm 

chuyên gia trong nước để soạn thảo hai tài liệu thảo luận chính sách. 

Những thông tin chi tiết từ thực tiễn thực hiện Chương trình IPP2, bao gồm những thách thức 

c|c trường đại học v{ cao đẳng đang phải đối mặt, bài học kinh nghiệm từ những câu chuyện 

thành công và báo cáo về những điểm còn tồn tại của c|c trường đại học tham gia Chương trình 

đ~ góp phần cung cấp các thông tin quý báu hỗ trợ hoạt động xây dựng chính sách tại Việt Nam. 

1.3 Khung phân tích 

Các chính sách hỗ trợ phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cần xuất phát từ quan điểm 

coi khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là một hệ sinh thái, với một cấu phần quan trọng là các 

trường đại học. Báo cáo này sử dụng mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Isenberg 

(2011) và vai trò của c|c trường đại học trong hệ sinh th|i n{y được l{m rõ hơn bằng mô hình 

của Morison (2013).  

1.3.1 Mô hình Isenberg 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự thành công của hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp phần lớn 

phụ thuộc vào các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân doanh nghiệp. Những yếu tố 

này tạo thành một hệ sinh thái, gọi là hệ sinh thái khởi nghiệp (Fuerlinger và cộng sự, 2015). 

Isenberg đ~ x|c định sáu thành phần chính của hệ sinh th|i n{y (xem Hình 1), đó l{: “môi 

trường văn hóa tốt, chính s|ch v{ đường lối l~nh đạo tạo điều kiện thuận lợi, nguồn tài chính 
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sẵn có và phù hợp, nguồn nhân lực chất lượng, thị trường sản phẩm phù hợp cho khởi nghiệp 

và một loạt các hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và thể chế” (Isenberg , 2011). Trong th{nh phần nguồn 

nhân lực có chất lượng, c|c cơ sở giáo dục đại học nắm giữ vai trò ảnh hưởng quan trọng3, v{ từ 

đó, cũng tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến c|c th{nh phần kh|c của mô hình. 

 

 

Hình 1. Mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp của Isenberg 

Hầu hết các nghiên cứu cùng chủ đề đều ghi nhận sự bền vững của một hệ sinh thái khởi nghiệp 

tại một khu vực địa lý cụ thể phụ thuộc v{o năng lực đổi mới của chính hệ sinh thái, trong khi 

năng lực đổi mới này lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự tương t|c giữa các tác nhân và các chính 

sách công nghệ khác nhau (Freeman, 1978; Lundvall, 1988, 1992; Fischer, 2006). Mối liên kết 

trao đổi tri thức giữa ngành công nghiệp và cộng đồng trường học có vai trò hết sức quan trọng. 

Theo Wilson (2012), một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng nhất tạo nên sự đổi mới 

sáng tạo tại một khu vực địa lý chính là sự hợp tác của bốn bên: chính phủ, doanh nghiệp, xã hội 

dân sự v{ nh{ trường.  

1.3.2 Mô hình của Morison 

Trong mô hình của Isenberg, vai trò của c|c cơ sở giáo dục đại học chỉ giới hạn ở việc đ{o tạo 

nguồn nhân lực cần thiết để duy trì hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên, trong mô hình hệ sinh 

th|i đổi mới sáng tạo của Morison (2013), c|c trường đại học được đặt ở vị trí trung tâm, nhờ 

vào khả năng tuyển dụng v{ đ{o tạo đội ngũ nh}n lực có tay nghề cao và khả năng cung cấp ý 

tưởng, hỗ trợ công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng tốc. Các doanh nghiệp khởi 

nghiệp này sẽ phát triển thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo v{, sau đó, trở th{nh đối tác 

nghiên cứu, phát triển của c|c trường đại học, cũng như cố vấn và thành viên mạng lưới doanh 

                                                           

3
 Xem https://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-the-entrepreneurship-ecosystem-four-

defining-characteristics/ và https://hbr.org/2010/06/the-big-idea-how-to-start-an-entrepreneurial-revolution  
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nghiệp khởi nghiệp. Mô hình Morison (xem Hình 2) tập trung xem xét tầm quan trọng của năng 

lực thể chế của các bên liên quan, đặc biệt l{ c|c trường đại học, trong hệ sinh th|i đổi mới sáng 

tạo.  

 

Hình 2: Morison – vai trò của các trường đại học trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 

C|c trường đại học hoạt động trong hai hệ sinh thái chồng chéo, hệ sinh thái khởi nghiệp với 

các doanh nghiệp mới thành lập và hệ sinh th|i đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp đ~ đi v{o 

hoạt động ổn định. Các hệ sinh thái khởi nghiệp khuyến khích sự ra đời của các doanh nghiệp 

mới v{ thường bao gồm c|c vườn ươm, đơn vị tăng tốc, nh{ đầu tư thiên thần/mạng lưới vốn 

và các sáng kiến cố vấn hỗ trợ. Các hệ sinh th|i đổi mới sáng tạo tập trung đẩy mạnh việc cung 

cấp nguồn lực cho các doanh nghiệp đang hoạt động nhằm thúc đẩy hiệu quả đổi mới sáng tạo. 

Thông thường, c|c trường đại học đóng vai trò thiết lập nền móng cho các hệ sinh thái này, là 

nơi liên tục sản sinh ra những ý tưởng và tri thức mới có thể chuyển đổi thành lợi nhuận thông 

qua các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại các khu vực phát triển 

năng động, cần phải có cả hai hệ sinh thái - khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Trong mô hình của Morison, c|c cơ sở giáo dục đại học là kênh chính cung cấp nguồn nhân lực 

cần thiết cho việc vận hành các hệ sinh thái này. Thông qua giảng viên, sinh viên và cựu sinh 

viên của mình, c|c trường đại học có thể thiết lập các mạng lưới cần thiết hỗ trợ các doanh 

nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp tăng trưởng cao. Cơ sở vật chất của c|c trường đại học, 

đặc biệt là khi kết nối với cộng đồng xung quanh, tạo nên một hệ thống hạ tầng chất lượng cao 

giúp duy trì “sức hút” nh}n t{i v{ doanh nghiệp tăng trưởng cao của khu vực (Morison, 2013). 

1.4 Mục đích và cấu trúc của Báo cáo  

B|o c|o n{y đ|nh gi| c|c hoạt động của IPP2 tại c|c cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, đồng 

thời đưa ra c|c khuyến nghị dựa trên những bài học có thể rút ra từ thực tiễn thực hiện IPP2. 

Đối tượng chính của báo cáo là: 
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(i) L~nh đạo, giảng viên c|c trường đại học Việt Nam và các bên liên quan của IPP2: bản 

báo cáo này nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và thông lệ tốt nhất có thể áp dụng để cải 

thiện thể chế nh{ trường; 

(ii) Các nhà hoạch định chính sách quốc gia: bản báo cáo đưa ra c|c khuyến nghị có căn cứ 

về các chính sách hỗ trợ giáo dục và phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo; 

(iii) Cộng đồng nghiên cứu: báo cáo này có thể giúp bổ sung kiến thức và tạo nền tảng cho 

các nghiên cứu chuyên s}u hơn; v{ 

(iv) Các nhà tài trợ quốc tế: bản báo cáo nhằm cung cấp tư liệu cho việc x|c định và đ|nh 

gi| t|c động của hoạt động hỗ trợ phát triển. 

Sự can thiệp của IPP2 trong lĩnh vực giáo dục đại học ở Việt Nam tập trung vào những hoạt 

động nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho c|c trường để thiết lập các hệ sinh thái khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo cấp trường và giúp c|c trường thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo cấp quốc gia. Vì vậy, báo cáo sẽ đ|nh gi| mức độ đạt được mục tiêu ở hai cấp độ: thứ 

nhất, ở cấp trường, ph}n tích t|c động của các can thiệp hướng tới n}ng cao năng lực thể chế 

của c|c bên hưởng lợi do IPP2 thực hiện, và thứ hai, ở cấp quốc gia, x|c định vai trò v{ t|c động 

của sáng kiến IPP2 trên phạm vi rộng hơn. 

B|o c|o cũng sẽ xem xét qu| trình định hình và phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo ở Việt Nam trong những năm gần đ}y cũng như thảo luận t|c động của các nhân 

tố ảnh hưởng, đặc biệt l{ c|c chính s|ch công v{ c|c quy định pháp lý, thuộc lĩnh vực hệ sinh 

thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cũng như bất kỳ thay đổi nào do các can thiệp của IPP2 

mang lại. Để đạt được mục tiêu này, nhóm nghiên cứu đ~ tiến hành rà soát các nghiên cứu hiện 

có và phỏng vấn các bên liên quan. Thứ nhất, dựa trên dữ liệu thu được từ hoạt động rà soát, 

nhóm tiến h{nh ph}n tích v{ đ|nh gi| hiện trạng hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở 

Việt Nam, chủ yếu tập trung vào các chính sách đang được áp dụng trong việc hỗ trợ c|c trường 

đại học phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Thứ hai, nhóm đ~ thực hiện các 

cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với các nh{ đầu tư, nh{ hoạch định chính sách, doanh nghiệp khởi 

nghiệp và học giả tại Việt Nam, đặc biệt là những người có liên quan với IPP2, nhằm x|c định 

các bài học kinh nghiệm từ các can thiệp của IPP2. Hình thức phỏng vấn bao gồm thảo luận 

nhóm và quan sát. 

Cấu trúc báo cáo gồm các phần sau: Chương 1 cung cấp thông tin cơ bản, bao gồm tổng quan 

chung về các vấn đề khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu, giới thiệu tóm tắt 

quá trình phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt 

Nam và giới thiệu sơ qua về nghiên cứu. Chương 2 ph}n tích v{ đ|nh gi| kết quả đạt được tại 

c|c trường đại học được chọn trên toàn quốc khi có sự hỗ trợ của IPP2. Bên cạnh đó, chương 2 

cũng b{n đến các khái niệm và các thông lệ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trên quốc tế v{ đi 

vào thảo luận những thách thức mà hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam phải đối mặt trong 

quá trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cấp trường. Chương 3 đưa ra 

những đ|nh gi| s}u rộng trên cơ sở xem xét t|c động ghi nhận được của IPP2, từ đó, đưa ra c|c 

khuyến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác. 

Nội dung chi tiết về các thông lệ quốc tế và về phân tích SWOT cho quá trình phát triển hệ sinh 

thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam sẽ được trình bày trong các Phụ lục của báo cáo này.  
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CHƯƠNG 2: HỖ TRỢ CỦA IPP2 ĐỐI VỚI NGÀNH 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 

Tóm tắt nội dung Chương 2 

Chương này tóm tắt bối cảnh và quá trình thực hiện sáng kiến IPP2 tại Việt Nam, đồng thời 

trình bày phương pháp đánh giá và kết quả phân tích những thành quả đạt được từ sáng 

kiến IPP2. Qua phân tích, có thể thấy rằng giáo dục đại học của Việt Nam chỉ mới bắt đầu ghi 

nhận vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, ở cấp trường và cấp quốc gia. 

Theo báo cáo, đóng góp quan trọng nhất của sáng kiến IPP2 là đưa ra một hướng đi mới, khả 

thi và thiết thực để các trường đại học ở Việt Nam có thể chuyển đổi từ mô hình tập trung vào 

giảng dạy và nghiên cứu (dù nghiên cứu vẫn còn ở mức khá thấp), sang mô hình khởi nghiệp, 

duy trì gắn kết với các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Một trong những thành tựu nổi bật 

của IPP2 chính là xây dựng năng lực (bao gồm nâng cao nhận thức và hiểu biết về các hệ sinh 

thái khởi nghiệp sáng tạo) của lãnh đạo các trường đại học cũng như của các đối tượng rộng 

hơn. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu điển hình về hai trường đại học đã xây dựng 

hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cấp trường với những thành công nhất định. Hai 

nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của quyền tự chủ về thể chế cũng như sự gắn kết 

giữa trường đại học và các doanh nghiệp. Hai trường hợp này cũng đồng thời cho thấy sự 

cần thiết phải tổ chức giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên và là những gợi 

ý tốt về mức độ chương trình giảng dạy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có thể xây dựng và 

thực hiện được tại Việt Nam. 

2.1 Giới thiệu chung 

Chương n{y cung cấp thông tin về vai trò của IPP2 trong việc hỗ trợ c|c cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cấp trường v{ đóng góp 

vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia. Các nội dung của 

Chương 2 bao gồm:  

 Hiện trạng hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia ở Việt Nam nhìn từ 

quan điểm của giới giáo dục đại học; 

 Các kết quả hữu hình/vô hình c|c trường đại học đối t|c đ~ đạt được trong khuôn 

khổ sáng kiến IPP2; 

 Những thách thức c|c trường đại học đối t|c đ~ trải qua, v{ c|c cơ chế hỗ trợ cũng 

như v{ c|c can thiệp chính sách thích hợp giúp giải quyết những thách thức này;  

 Các phân tích sâu rộng từ sáng kiến IPP2 để các tổ chức khác ở Việt Nam có thể sử 

dụng. 

Chương n{y cũng trình bày kết quả hai nghiên cứu điển hình về việc xây dựng và phát triển 

hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp trường tại Đại học FPT và Đại học Ngoại thương. 
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2.2 Bối cảnh thực hiện IPP2 

2.2.1 Bối cảnh quốc tế 

Hai khái niệm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là nền tảng cơ sở của Chương trình IPP2. Hiện 

nay trên toàn cầu, khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo được ghi nhận là vai trò quan trọng của một 

trường đại học. Khái niệm trường đại học khởi nghiệp được nhắc đến khắp mọi nơi. Theo định 

nghĩa của Etzkowitz và cộng sự (2000), trường đại học khởi nghiệp là những tổ chức học thuật 

thực hiện thương mại hóa tri thức và góp phần đ|ng kể vào sức đổi mới sáng tạo của nền kinh 

tế.4  

Ban đầu, c|c trường đại học khởi nghiệp được hiểu l{ c|c cơ sở chuyên tập trung thương 

mại hoá các kết quả nghiên cứu. C|c cơ sở này làm việc với các nhà khởi nghiệp học thuật 

(Hsu và cộng sự, 2007; Asterbro và cộng sự, 2012), tức là, các nhà học thuật với sản phẩm 

nghiên cứu có thể được cấp phép sản xuất thông qua các quan hệ đối t|c thương mại hoặc 

thậm chí được thương mại hóa thông qua việc thành lập các công ty con thuộc sở hữu của 

trường đại học. C|c cơ quan, đơn vị chuyên môn được xây dựng để hỗ trợ các hoạt động 

này bao gồm Văn phòng Chuyển giao Công nghệ (TTO) v{ Văn phòng Cấp phép Công nghệ 

(TLOs).5 Dần dần, c|c trường đại học khởi nghiệp bắt đầu phát triển c|c chương trình đ{o tạo 

nhằm mục đích gi|o dục sinh viên về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo.6 Theo giải thích của Hsu 

và cộng sự (2007), c|c trường đại học cung cấp “một môi trường xã hội quan trọng cho sinh 

viên và giảng viên để trao đổi ý tưởng, bao gồm cả ý tưởng về c|c cơ hội kinh doanh thương 

mại và khởi nghiệp.” Từ đó, một quan điểm rộng hơn về bản chất của một trường đại học 

khởi nghiệp bắt đầu hình thành. 

Gần đ}y, theo Wright v{ cộng sự (2017), khái niệm trường đại học khởi nghiệp đ~ trở nên 

toàn diện hơn. Bên cạnh giảng viên v{ sinh viên, trường đại học khởi nghiệp còn kết nối với 

cả các cựu sinh viên, vườn ươm, đơn vị tăng tốc v{ c|c cơ quan quản lý nh{ nước muốn 

phát triển tinh thần khởi nghiệp ở địa phương. Tóm lại, các bên liên quan khác nhau này 

được xem là thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp trường v{ được kết nối 

v{ điều phối bởi trường đại học liên quan (Isenberg, 2010; Spigel, 2015; Schaeffer & Matt, 

2015). Do đó, c|c trường đại học khởi nghiệp trở thành nơi cung cấp môi trường, văn hóa, 

thông lệ, nguồn lực v{ cơ hội hỗ trợ khởi nghiệp (Gibb, 2017; Salem, 2014). Quan trọng 

                                                           

4
 Năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực mang sản phẩm đổi mới sáng tạo ra thị trường trong nước và toàn cầu sẽ là yếu tố 

quyết định quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và các quốc gia trong những thập kỷ tới. Đó là tinh 

thần kinh doanh cho phép những tiến bộ trong khoa học và công nghệ được chuyển đổi thành các cách tiếp cận đổi mới sáng 

tạo nhằm tạo ra và phân phối hàng hóa và dịch vụ dẫn đến tiến bộ kinh tế và xã hội. 

 
5
 Khởi nghiệp ngành giáo dục bắt đầu được quan tâm vào giữa những năm 1990, chủ yếu là việc thành lập các công ty con trực 

thuộc các khoa trong trường đại học (Shane, 2004). Trong các nghiên cứu gần đây, người ta bắt đầu đặt câu hỏi về hiệu của của 

các văn phòng chuyên giao công nghệ (TTO), trong khi các đặc điểm và khả năng nhận diện cơ hội của các cá nhân đã được chú 

ý nhiều hơn (Clarysse và cộng sự, 2011). 

6
 Asterbro (2102) lập luận rằng nghiên cứu về các hoạt động khởi nghiệp, hoạt động thương mại hóa và hoạt động kinh doanh 

đang nổi lên từ môi trường đại học chủ yếu tập trung vào các công ty con do giảng viên và nhân viên tạo ra, gần như hoàn toàn 

bỏ qua tầm quan trọng của vai trò của sinh viên. Ông kêu gọi nghiên cứu thêm về vai trò quan trọng của sinh viên.  
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hơn, c|c trường này còn có chức năng đ{o tạo các nhà khởi nghiệp và trang bị tinh thần 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho mọi sinh viên (Carvalho và cộng sự, 2010).7 

2.2.2 Bối cảnh quốc gia 

Ý tưởng trường đại học khởi nghiệp vẫn còn khá xa lạ đối với Việt Nam. Mặc dù, khái niệm 

này có vẻ hấp dẫn đối với c|c trường đại học, song, tiến độ xây dựng c|c trường đại học như 

những tổ chức khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo vẫn còn rất chậm và bị hạn chế do một số 

nguyên nh}n như năng lực thể chế còn yếu kém, xu hướng e ngại rủi ro, nguồn tài chính eo 

hẹp và mối liên kết giữa trường và ngành công nghiệp còn lỏng lẻo (Nguyễn và cộng sự, 

2017). Trong những năm gần đ}y, Chính phủ luôn thể hiện sự ủng hộ đối với việc thành lập 

c|c trường đại học khởi nghiệp, coi đó l{ cơ sở để đóng góp v{o việc phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia ở Việt Nam.8 Chính vì vậy, Chính phủ đ~ hết sức 

tích cực ủng hộ quan hệ đối tác IPP2 cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Phần Lan (MFA) 

v{ đ~ phê duyệt hàng loạt các cải cách pháp lý khác nhau nhằm giảm bớt gánh nặng khi 

tham gia khởi nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, mục tiêu phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năng động ở Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa với 

thực tế. 

2.3 IPP2 

Sáng kiến IPP2 đặt mục tiêu mang lại những t|c động l}u d{i đối với hệ sinh thái khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thông qua mở rộng quy mô các hoạt động đ{o tạo 

thực tế về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, c|c cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi 

mới sáng tạo, và tạo ra các dịch vụ xuyên biên giới9. Với mục tiêu này, sáng kiến IPP2 rất 

phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ đối với việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia.  

                                                           

7
 Drucker (1985), Henry, C., Hill, F. & Leitch, C. (2005) lập luận rằng tinh thần kinh doanh khởi nghiệp là “một kỷ luật. Và, giống 

như mọi ngành học, nó có thể học được”. 
8
 Những nỗ lực này bao gồm áp dụng các chương trình thuế đặc biệt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (thuế suất thuế thu 

nhập doanh nghiệp thấp hơn, giữ ở mức 10% trong 15 năm, hoặc 17% trong 10 năm, thay vì mức bình thường 20%, dành cho 

các công ty làm việc trong ngành công nghệ cao và/hoặc trong khu công nghệ cao) và một loạt các chương trình/can thiệp cụ 

thể, ví dụ: thành lập Cơ quan Quốc gia về Công nghệ, Khởi nghiệp và Phát triển Thương mại hóa (NATEC) để cung cấp đào tạo, 

cố vấn, ươm mầm và tăng tốc cho các công ty mới thành lập; Quỹ đổi mới sáng tạo công nghệ quốc gia (NATIF) tài trợ cho 

nghiên cứu khoa học và công nghệ do các doanh nghiệp thực hiện; Phòng thí nghiệm ứng dụng di động Đông Á (mLab Đông Á) 

tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Phần Lan, Nokia Corp., và Ngân hàng Thế giới, để cung cấp dịch vụ 

ươm mầm, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành điện 

thoại di động; Trung tâm dịch vụ công nghệ cao Hòa Lạc - một phần của Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nhằm thúc đẩy các hoạt 

động nghiên cứu và phát triển, ươm mầm doanh nghiệp và đào tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp trong các khu vực công nghệ 

cao; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua dự án nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST), được Ngân hàng Thế giới tài trợ để 

tạo ra một cộng đồng khoa học và đổi mới sáng tạo bằng cách thiết kế và thử nghiệm các chính sách khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo (STI); Sáng kiến Kinh doanh Mekong (MBI), do ADB và Australia tài trợ, để thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân 

trong khu vực, bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam; và cuối cùng là Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt 

Nam - Phần Lan (IPP), chương trình ODA hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan (MFA).  

9
 Để đạt được mục tiêu của mình, chương trình hướng đến: (i) các start-up (doanh nghiệp khởi nghiệp) đổi mới sáng tạo tăng 

trưởng cao của Việt Nam; (ii) các nhà phát triển hệ sinh thái start-up tại Việt Nam; và (iii) các trường đại học Việt Nam và các cơ 

sở giáo dục khác. Xem http://ipp.vn/en/about/ và http://ipp.vn/en/ipp-training-of-trainers-curriculum/  
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2.3.1 Sáng kiến IPP2  

Sáng kiến IPP2 hỗ trợ một loạt các hoạt động khác nhau, bao gồm 3 nhóm chính: (i) tài trợ các 

hoạt động đổi mới sáng tạo; (ii) xây dựng năng lực; và (iii) phát triển quan hệ đối tác trong hoạt 

động đổi mới sáng tạo10. Danh mục hỗ trợ của IPP2 bao gồm 18 doanh nghiệp khởi nghiệp, 14 

chuyên gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, 12 chuyên gia tư vấn khởi nghiệp v{ 12 trường 

đại học đối tác với 35 giảng viên khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo từ 6 tỉnh/thành phố lớn trong 

nước.  

Các hoạt động xây dựng năng lực do IPP2 thực hiện nhằm hỗ trợ trực tiếp hệ thống giáo dục đại 

học tại Việt Nam bao gồm: (i) C|c khóa đ{o tạo giảng viên nguồn (ToT), là một phần trong 

khuôn khố Chương trình hợp tác với các trường đại học của IPP2 với mục tiêu tăng cường vai 

trò của c|c trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của Việt Nam, tập 

trung cung cấp c|c phương ph|p giảng dạy v{ phương ph|p tiếp cận hiện đại cho giáo dục khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo; và (ii) C|c khóa đ{o tạo nhân rộng (ToT2). IPP2 đ~ hợp tác với 

nhiều đối t|c kh|c nhau để thực hiện các khóa ToT2 trên toàn quốc, như hợp tác với Trung 

tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SIHUB) để thực hiện khóa ToT2-HCM 

cho 33 giảng viên từ 6 trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc hợp tác với Đại học Bách 

khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương để tổ chức khóa đ{o tạo ToT-Hanoi cho 27 giảng viên từ 

13 trường đại học phía Bắc. IPP2 cũng đ~ tổ chức một khóa đ{o tạo nhân rộng ToT tại Đ{ Nẵng 

(hợp tác với DNES) và Huế (hợp tác với Cao đẳng Công nghiệp Huế). 11 

Tùy thuộc vào cam kết của từng tổ chức đối tác, IPP2 sẽ làm việc với từng bên để làm rõ phạm 

vi hợp tác mở rộng cũng như khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính phục vụ việc phát triển chương 

trình giảng dạy, đ{o tạo và kết nối mạng lưới. Cam kết hỗ trợ n{y được trao cho c|c trường đại 

học, các tổ chức đ{o tạo và các tổ chức giáo dục, bất kể đó l{ đơn vị công hay tư. 

                                                           

10 Đối với hợp phần đầu tiên, dự án IPP2 đã cung cấp hỗ trợ cho 18 công ty đổi mới sáng tạo mới của Việt Nam và 14 tập đoàn 

là các nhà phát triển hệ sinh thái. Hỗ trợ cho các dự án này bao gồm các khoản tài trợ ngân sách và hỗ trợ mềm như đào tạo, tư 

vấn và kết nối mạng lưới. Hợp phần thứ ba bao gồm sự hợp tác giữa những doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới 

sáng tạo trong nước và quốc tế chính, tập trung thiết lập quan hệ đối tác thương mại giữa Việt Nam và Phần Lan. Hợp phần thứ 

hai, là trọng tâm của báo cáo này, sẽ được thảo luận chi tiết tiếp theo 

11
 Đối với hợp phần xây dựng năng lực, có hai nhóm đào tạo chính: (i) xây dựng năng lực ngoài ngành giáo dục đại học và (ii) xây 

dựng năng lực ngành giáo dục đại học. Trước đây (không phải là trọng tâm của báo cáo nghiên cứu này) còn bao gồm xây dựng 

năng lực cho các nhà hoạch định chính sách (về các vấn đề khác nhau như quản l{ đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, giáo 

dục và tài chính để KN&ĐMST). Các hoạt động chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm và các bài giảng của các chuyên gia trong nước 

và quốc tế cũng được IPP2 tổ chức để hỗ trợ các Bộ và cơ quan khác của Bộ KHCN cũng như các hoạt động đổi mới sáng tạo 

khác; cùng với Chương trình đào tạo KN&ĐMST dành cho giảng viên (ToT1) và Chương trình đào tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo 

(IAP). Dưới sự hướng dẫn của ToT1, 12 chuyên gia tư vấn khởi nghiệp Việt Nam (từ nhiều nguồn như quốc tế, khu vực tư nhân, 

tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các trường đại học Việt Nam) đã được đào tạo 8 tháng (đào tạo chuyên sâu 

2 tháng và 6 tháng thực hành cung cấp dịch vụ tư vấn) cùng với một nhóm các điều phối viên địa phương, và được hỗ trợ các 

hoạt động tiếp theo như đàm phán và chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nhân thành đạt, các nhà đầu tư thiên thần và đầu tư 

mạo hiểm, và các nhà tư vấn khởi nghiệp. IAP là một chương trình sáu tháng cho các dự án được hỗ trợ nhằm mục tiêu đẩy 

nhanh các hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng tiềm năng phát triển quốc tế của các dự án. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn hóa 

và phù hợp này dựa trên giáo trình toàn diện, kết hợp với các dịch vụ khác như cố vấn, truy cập mạng và tài trợ phù hợp cho 22 

công ty đổi mới sáng tạo và các dự án hệ thống tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng/Huế. IAP cung cấp: (1) đào tạo 

đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dựa trên chương trình giảng dạy phù hợp, do các giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm và 12 

chuyên gia tư vấn khởi nghiệp IPP2 đã tham gia ToT1 thực hiện; (2) tiếp cận với các cố vấn địa phương và quốc tế, các nhà đầu 

tư, các nhà tài trợ, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; và (3) đào tạo tập trung, kiểm tra giữa khóa và ngày thực hành mẫu 

cuối khóa (Demo Day) trước khi cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 
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C|c trường đại học và viện được lựa chọn tham gia sáng kiến IPP2 bao gồm: (1) Đại học Bách 

Khoa Hà Nội; (2) Đại học Ngoại thương; (3) Đại học FPT; (4). Đại học Bách Khoa TP HCM; (5) 

Đại học Mở TP HCM; (6) Đại học Tài chính – Marketing; (7) Đại học Công nghệ Sài Gòn; (8) Đại 

học Công nghệ Đ{ Nẵng; (9) Đại học Nha Trang; (10) Đại học Đ{ Lạt; (11) Cao đẳng Công nghiệp 

Huế ; và (12) Viện Đ{o tạo Quản lý thuộc Bộ KH&CN (với tư c|ch l{ đơn vị giám sát). 

Trong Chương trình hợp tác với các trường đại học, một số trường đại học khác cũng tham gia, 

đó l{ Đại học Nông Lâm và Đại học Nguyễn Tất Thành. Các tổ chức n{y cũng đ~ được khảo sát 

trong quá trình viết báo cáo này.  

2.3.2 Hoạt động đào tạo giảng viên nguồn (ToT) 

Các mục tiêu của hoạt động ToT bao gồm: (i) xây dựng năng lực hiểu biết và giảng dạy về khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho giảng viên đại học; (ii) thúc đẩy đ{o tạo khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo trong c|c trường đại học Việt Nam; v{ (iii) thúc đẩy sự hình thành và phát triển hệ sinh 

thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại c|c trường đại học Việt Nam. Sau hai tuần đ{o tạo 

chuyên sâu tập trung (bootcamp), c|c trường đại học đối tác có 5,5 th|ng để xây dựng chương 

trình giảng dạy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của riêng mình để lồng ghép vào một số khóa 

đ{o tạo đại học và sau đại học, cũng như để sử dụng cho các khóa ToT, khóa đ{o tạo cán bộ cấp 

cao và các hoạt động ngoại khóa kh|c như trại sinh viên và các cuộc thi khởi nghiệp, v.v... Các 

hoạt động này nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa c|c cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, doanh nghiệp 

khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Việc tham gia chương trình 

này là tự nguyện. Công cụ hỗ trợ hợp tác chính của IPP2 là một chương trình cốt lõi giảng dạy 

về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 12 có mã nguồn mở do IPP2 phát triển cho c|c c| nh}n/đơn 

vị thực hiện đổi mới sáng tạo.13 

2.4 Một số kết quả đánh giá 

Bản báo cáo n{y được xây dựng dựa trên quan điểm coi trường đại học là một thành tố của hệ 

sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của quốc gia như đ~ được mô tả trước đ}y. Quan 

điểm này phù hợp với các nguyên tắc thiết kế chương trình IPP2. Nó mang lại những khái niệm 

và sáng kiến mới trong giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, như vẫn đang được thực hiện 

ở c|c nước OECD và giới thiệu phương ph|p học tập thử nghiệm ngoài lối giảng dạy truyền 

thống trên lớp, từ đó giúp cải thiện kết quả tuyển dụng cho các sinh viên tốt nghiệp. Quan điểm 

mở rộng n{y cũng cung cấp một định nghĩa rộng hơn v{ to{n diện hơn về khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo ở c|c trường đại học. 

Nhóm nghiên cứu x|c định hai cấp độ nghiên cứu phân tích: cấp độ nhà trường có trọng tâm là 

ph}n tích t|c động của những can thiệp do IPP2 thực hiện nhằm n}ng cao năng lực các bên 

hưởng lợi; và cấp độ hệ thống có trọng tâm là phân tích về vai trò v{ t|c động của IPP2 trong 

                                                           

12 IPP2 đã phát triển Chương trình đào tạo cốt lõi về KN&ĐMST và thử nghiệm qua hai chương trình đào tạo năm 2015: 

Chương trình đào tạo chuyên sâu cho 12 chuyên gia tư vấn cũng như Chương trình tăng tốc đổi mới 6 tháng cho 22 dự án đổi 

mới. 

13
 IAP là một chương trình sáu tháng cho các dự án được hỗ trợ nhằm đẩy nhanh các hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng tiềm 

năng phát triển quốc tế của các dự án. Xem Chú thích cuối trang 13 để biết thêm chi tiết. 
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việc cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua việc hỗ trợ các 

trường đại học. 

Trong qu| trình đ|nh gi|, nhóm nghiên cứu đ~ thực hiện các cuộc phỏng vấn s}u định tính với 

các bên liên quan của IPP2, bao gồm các nhà quản lý dự án, quản lý doanh nghiệp, l~nh đạo 

trường đại học, giảng viên và cán bộ đ{o tạo ToT. Những cuộc phỏng vấn này diễn ra sau các khi 

nhóm đ~ thực hiện hồi cứu tất cả các tài liệu liên quan, hướng đến mục tiêu thu thập thông tin 

về tình hình thực hiện, thiết kế chương trình, kết quả v{ t|c động của c|c chương trình đ{o tạo 

và các hoạt động khác. Do khái niệm về đổi mới sáng tạo cấp trường đại học vẫn còn khá mới 

mẻ ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng các câu hỏi định tính nhằm đảm bảo tính 

phù hợp. 

Khi phân tích dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu sử dụng phương ph|p đ|nh gi| do Ủy 

ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) thuộc OECD quy định. Có hai lý do giải thích cho lựa chọn này: thứ 

nhất, IPP2 là một dự án ODA, vì vậy, phương ph|p đ|nh gi| DAC n{y ho{n to{n phù hợp với bản 

chất dự án và, thứ hai, phương ph|p đ|nh gi| DAC cung cấp các tiêu chí chung hỗ trợ việc xây 

dựng các câu hỏi đ|nh gi| với đa dạng cấp và chủ đề đ|nh gi| kh|c nhau, tức là, từ câu hỏi về 

một can thiệp đơn lẻ đến câu hỏi về một chủ đề lớn.14  

2.4.1 Hiện trạng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam từ quan 

điểm của giáo dục đại học 

Trong thực tế, việc đ|nh gi| hiện trạng hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia ở 

Việt Nam không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Thứ nhất, ý nghĩa của khái niệm 

“entrepreneurship and innovation ecosystem” trong tiếng Anh không được truyền tải hết khi 

dịch sang tiếng Việt. Thực tế là không có thuật ngữ tiếng Việt tương đương với cụm từ này. Hai 

thuật ngữ s|t nghĩa nhất có thể kể đến là hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

hoặc hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia được sử dụng trong Quyết định số 844 của Thủ 

tướng Chính phủ ng{y 18 th|ng 5 năm 2016.15 Mặc dù khái niệm “entrepreneurship” (tinh thần 

lập nghiệp hay như ta thường gọi là khởi nghiệp) đ~ được biết đến rộng rãi ở Việt Nam, nhiều 

người không thực sự hiểu rõ các khái niệm về “innovation” (đổi mới sáng tạo), start-up (khởi 

nghiệp) v{ “ecosystem” (hệ sinh th|i) v{ thường lúng túng khi gặp phải các cụm từ tiếng Việt 

                                                           

14 Khung đánh giá của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) bao gồm năm câu hỏi chính: Sự phù hợp - mức độ mục tiêu của dự án 

hoặc can thiệp phát triển phù hợp với yêu cầu của người thụ hưởng, nhu cầu của quốc gia, ưu tiên toàn cầu và chính sách của các 

đối tác và nhà tài trợ; Hiệu quả chi phí - thước đo về nguồn lực/đầu vào kinh tế (quỹ, chuyên môn, thời gian,…) được chuyển 

đổi thành kết quả như thế nào; Hiệu quả đạt được - mức độ mục tiêu của dự án đã đạt được; Tác động - tác động tích cực và 

tiêu cực, chính và phụ, lâu dài được tạo ra bởi một can thiệp phát triển, trực tiếp hoặc gián tiếp, dự định hoặc không mong muốn; 

và Tính bền vững - việc tiếp tục các lợi ích từ một can thiệp phát triển sau khi hỗ trợ phát triển chính đã được chấm dứt. Năm 

tiêu chí chính này cung cấp cho người ra quyết định các thông tin cần thiết để nắm bắt tình hình và xác định những bước cần thực 

hiện tiếp theo. Theo phương pháp DAC, tùy thuộc vào các đánh giá cụ thể theo ngữ cảnh và mục đích cụ thể, các câu hỏi cụ thể 

có thể cần phải được đưa ra. Hơn nữa, không có cách duy nhất để tiến hành đánh giá và năm tiêu chí chính này là phụ thuộc lẫn 

nhau và không loại trừ lẫn nhau. Xem: 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm. 

15
 Trong trang web của IPP2, thuật ngữ “Vietnamese innovation and entrepreneurship ecosystem” được dịch thành “”Hệ sinh 

thái KN&ĐMST của Việt Nam”, tương đương với “national innovation and start-ups ecosystem”. Ngoài ra, khi dùng như một 

thuật ngữ đơn lẻ, “innovation” cũng tạo ra sự nhầm lẫn khi dịch sang tiếng Việt. Nó được dịch thành "đổi mới sáng tạo (ngụ ý 

công nghệ) ", để phân biệt với chính sách đổi mới kinh tế (tức là cải cách kinh tế chuyển Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch tập 

trung sang nền kinh tế thị trường). 
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được dịch lại từ những cụm từ tiếng Anh n{y. Hơn nữa, các nghiên cứu về quá trình phát triển 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam vẫn còn khá hạn chế, dẫn đến tình trạng có rất ít 

người nhận thức được đầy đủ về việc hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo bao gồm 

nhiều khía cạnh kh|c nhau như chính s|ch, thị trường, văn hóa, nguồn nhân lực, tài chính và hỗ 

trợ như nêu tại mô hình của Isenberg (2011). Trong b|o c|o n{y, nhóm đ|nh giá sẽ sử dụng 

khái niệm “hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo” theo đúng c|ch hiểu tại c|c nước 

OECD, qua đó nhằm giúp làm rõ khoảng cách giữa cách hiểu của Việt Nam và các tiêu chuẩn 

cũng như thông lệ quốc tế. 

Thứ hai, để đ|nh gi| thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, cần 

phải thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ từ các bên liên quan, bao gồm quản lý trường đại học, 

sinh viên, giảng viên trên toàn hệ thống giáo dục đại học và các nhà hoạt động khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo trong nước. Điều n{y vượt quá phạm vi của nghiên cứu. Chính vì vậy, nhóm 

nghiên cứu đ~ tập trung khai thác các nguồn dữ liệu thứ cấp và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu 

với đại diện từ c|c trường đại học khác nhau. Kết quả phân tích chi tiết có được từ các nguồn 

dữ liệu này sẽ được đối chiếu với báo cáo của c|c tư vấn gi|m s|t độc lập. 

Để có thể đ|nh gi| hiện trạng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam từ góc nhìn của 

giới giáo dục đại học, nhóm đ|nh gi| đ~ chia hệ sinh thái thành 3 cấp ph}n tích v{ đ|nh gi|: cấp 

quốc gia, cấp trường và cấp nội bộ trong trường. 

a. Cấp quốc gia 

Giới giáo dục đại học ở Việt Nam mới chỉ bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của khái niệm hệ 

sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia c|ch đ}y không l}u. Bản thân thuật ngữ này 

vốn đ~ khó hiểu do không có cụm từ tiếng Việt tương đương. Hầu hết c|c c| nh}n khi được 

phỏng vấn đều hiểu thuật ngữ này như là hệ sinh thái khởi nghiệp (start-up). Tuy nhiên, một số 

b|o c|o đ~ cho thấy nhận thức về khái niệm hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc 

gia ở Việt Nam đ~ có những bước tiến nhất định, nhờ v{o t|c động của những cải cách nhằm cải 

thiện môi trường kinh doanh doanh nghiệp do Chính phủ thực hiện. Theo chia sẻ từ những 

người được phỏng vấn, l~nh đạo chính quyền ở các cấp kh|c nhau đều đang nỗ lực hỗ trợ các 

doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.16 Vì vậy, có thể nhận định rằng hệ sinh thái khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam vẫn còn trong thời kỳ phôi thai ban đầu.17  

Tại một số trường đại học, đặc biệt là những trường tham gia Chương trình IPP2 v{ chủ động 

tích cực hưởng ứng nỗ lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của quốc gia, 

nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn còn quá chậm trong tiến trình phát triển này. Tuy nhiên 

những ý kiến n{y dù sao cũng mới chỉ nhìn vấn đề trong phạm vi hẹp. Đơn cử, một đại diện từ 

Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) cho biết: 

Đây [IPP2] là một dự án của nhà nước được coi như công cuộc “khởi nghiệp quốc gia” với 

mục tiêu hỗ trợ các trường đại học phát triển chương trình giảng dạy khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo, [và] thiết lập các trung tâm vườn ươm đổi mới sáng tạo. Chương trình yêu 

cầu các trường đại học nộp đề xuất phải có đủ nguồn nhân lực thúc đẩy khởi nghiệp và 

                                                           
16

 Chi tiết xem Mục A2.2.1 , Phụ lục 2.  
17

 Đã có các cuộc tranh luận công khai về các khái niệm cơ bản như vậy trên báo chí, tại các hội nghị và thậm chí giữa các nhà 
hoạch định chính sách đổi mới sáng tạo và các nhà nghiên cứu trường đại học. Một phần là do các khái niệm tiếng Anh này 
cũng có cách giải thích và có thể mang { nghĩa hơi khác nhau tùy theo ngữ cảnh. Khi được dịch sang tiếng Việt, chúng sẽ mất đi 
tính độc đáo và nó dẫn đến sự nhầm lẫn và sử dụng mơ hồ các thuật ngữ này.  
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đổi mới sáng tạo, và xây dựng [một] chương trình giảng dạy về khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo. Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng với Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh 

tế Quốc dân tại Hà Nội đã gửi đề xuất về Chương trình nhưng. . . kết quả chưa được công 

bố. Rất khó để đánh giá kết quả dự án tại thời điểm này, nhưng tình hình chung vẫn khá 

tốt. 

Hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo bao gồm một tổng thể đa dạng với các bên liên 

quan khác nhau, trong đó trường đại học có một vai trò đặc biệt. Việc thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu của các trường đại học là rất quan trọng, nhưng việc cung cấp những chương trình 

đ{o tạo liên quan cho sinh viên cũng quan trọng không kém. Những năm trở lại đ}y, gi|o dục 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đ~ vươn xa khắp toàn cầu, ngày càng có nhiều trường đại học 

cung cấp các khóa học khởi nghiệp và các dịch vụ cố vấn và huấn luyện cho các nhà khởi nghiệp 

tiềm năng. Kết quả phỏng vấn cho thấy không nhiều trường đại học ở Việt Nam có hiểu biết về 

hướng phát triển này. Trong khi các phương ph|p giảng dạy như học tập trải nghiệm lấy sinh 

viên làm trọng tâm –hỗ trợ sinh viên phát triển chiến lược kinh doanh, sử dụng các nghiên cứu 

điển hình và công nghệ m|y tính tương t|c trong giảng dạy – đang được sử dụng rộng rãi trên 

quốc tế, chỉ một số rất ít c|c trường đại học Việt Nam được ghi nhận đ~ thực hiện c|c phương 

ph|p n{y trong đ{o tạo khởi nghiệp. Thay v{o đó, nhiều trường có xu hướng chỉ coi giáo dục 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là một hoạt động thức thời, tranh thủ chính sách khuyến khích 

của Chính phủ. Một số trường chỉ đơn giản coi giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo l{ nơi 

tổ chức các cuộc thi để các sinh viên tham gia và giành chiến thắng. Các giảng viên vẫn còn thiếu 

kiến thức và kỹ năng về các vấn đề về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, và trọng t}m đ{o tạo chỉ 

l{ hướng dẫn để sinh viên “thắng một giải thưởng” chứ không phải xây dựng một đề xuất kinh 

doanh khả thi.  

b. Cấp trường 

Một số thay đổi quan trọng đ~ được ghi nhận ở cấp trường. Thứ nhất, và quan trọng nhất, đó l{ 

sự thay đổi cơ bản trong nhận thức về vai trò của một trường đại học đối với nghiên cứu v{ đổi 

mới sáng tạo. C|c trường đại học thậm chí đ~ bắt đầu cạnh tranh về sản phẩm đầu ra của 

nghiên cứu. Chủ đề được c|c trường quan tâm thảo luận hiện nay đều liên quan đến hoạt động 

nghiên cứu, ấn phẩm khoa học, kết quả xếp hạng, thành tích về thực hiện đổi mới sáng tạo, 

thành tựu kinh doanh khởi nghiệp và tỷ lệ việc làm sau đại học.  

Thứ hai, c|c trường đ~ có sự tin tưởng v{o c|c ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tinh 

thần lập nghiệp. Mặc dù đ}u đó vẫn tồn tại những hoài nghi về “chương trình nghị sự khởi 

nghiệp”, nhưng hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đều đ~ bắt đầu nhìn thấy hướng phát 

triển và vai trò của mình trong c|c lĩnh vực liên quan đến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Biểu 

hiện rõ ràng nhất là một số lượng lớn các cuộc thi khởi nghiệp v{ kinh doanh đ~ v{ đang được 

các trường đại học tổ chức thực hiện. Một số trường đại học thậm chí còn thực hiện c|c bước 

táo bạo hơn như thiết lập c|c trung t}m đổi mới sáng tạo/khởi nghiệp và lập nghiệp riêng18. Tất 

cả các ý kiến phản hồi phỏng vấn đều cho thấy c|c trường đại học vẫn còn rất thận trọng khi 

nhận định về vai trò và triển vọng đóng góp của c|c trường đại học trong sự phát triển của hệ 

                                                           

18 Một số trường đại học khá tham vọng. Đại học Hoa Sen (HSU) là một ví dụ. Đại học Hoa Sen tổ chức một hội nghị quốc tế về 

KN&ĐMST vào năm 2017 với kz vọng bắt đầu thiết lập chính nhà trường thành một trung tâm của lĩnh vực này. Xem 

http://iep.hoasen.edu.vn/ 
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sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, họ cho rằng những từ khóa như lập nghiệp, khởi 

nghiệp, hệ sinh th|i v{ đổi mới sáng tạo đang l{ xu hướng thời thượng ở thời điểm hiện tại, 

nhưng lại mơ hồ khó hiểu, mỗi người hiểu theo cách khác nhau, dẫn đến nhầm lẫn, lúng túng.19 

c. Cấp nội bộ trong trường 

Trong nội bộ c|c trường đại học ở Việt Nam, khái niệm hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo cấp trường nhìn chung vẫn còn chưa được đề cập nhiều, nhiều trường dường như chưa 

nhận ra một trường đại học cũng có thể là một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, đ~ 

có một số trường đại học chấp nhận khái niệm n{y, dù chưa có hoạt động mạnh mẽ nào thực sự 

đ|ng kể. Ví dụ, Đại học Ngoại thương đ~ thực hiện c|c bước để xây dựng vườn ươm v{ tham gia 

kết nối với c|c nh{ đầu tư. L~nh đạo c|c trường đại học Việt Nam kh|c, đặc biệt là những 

trường tham gia IPP2, cũng đ~ dần chấp nhận ý tưởng thiết lập một cơ chế khởi nghiệp trong 

trường. 

C|c trường còn ít quan t}m đến một khía cạnh quan trọng: giáo dục khởi nghiệp liên quan chặt 

chẽ đến việc phát triển phẩm chất cá nhân (tức là hành vi, kỹ năng v{ phẩm chất), những yếu tố 

giúp cá nhân và doanh nghiệp tạo ra cơ hội, ứng phó và tận dụng những sáng kiến đổi mới sáng 

tạo (Seikkula-Leino, 2008). Để đạt kết quả tốt, c|c trường đại học Việt Nam cần phải đưa giáo 

dục khởi nghiệp vào tầm nhìn chiến lược, kế hoạch, chính sách và các tổ chức thể chế khác 

trong trường. Hiện tại, c|c trường dường như vẫn chưa sẵn sàng cho sự thay đổi này. Đ}y cũng 

không phải l{ điều đ|ng ngạc nhiên, vì dự án IPP2 mới chỉ thực hiện tại một số ít c|c trường đại 

học. Đ~ có một số trường đại học thực hiện c|c chương trình khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

hoặc có các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, tuy nhiên, rất ít trường thành lập 

vườn ươm ngay tại trường, chủ yếu mới là thành lập một số trung tâm chuyển giao công nghệ, 

trực thuộc các viện nghiên cứu.  

2.4.2 Kết quả đạt được của các trường đại học đối tác nhận hỗ trợ từ IPP2 

Như đ~ thảo luận ở trên, đ|nh gi| n{y chủ yếu xem xét đến các yếu tố về hiệu quả, t|c động và 

tính bền vững của sáng kiến IPP2. Trong khi đ|nh gi| hiệu quả tập trung vào mức độ đạt được 

kết quả của một can thiệp, đ|nh gi| t|c động lại nhìn vào những kết quả rộng lớn hơn v{ s}u 

hơn của can thiệp, chẳng hạn như t|c động kinh tế, xã hội và thậm chí chính trị. Do đó, nhóm đ~ 

thực hiện đ|nh gi| t|c động để x|c định các kết quả vượt ra ngoài phạm vi Chương trình IPP2. 

Một mối quan tâm khác là tính bền vững của Chương trình, đ}y l{ thước đo t|c động của những 

can thiệp mà IPP2 đ~ thực hiện trong thời gian d{i hơn. Đặc biệt, câu hỏi đặt ra là liệu các lợi ích 

v{ t|c động IPP2 mang lại đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của c|c trường đại học có 

thể tiếp tục duy trì sau khi hỗ trợ IPP2 chấm dứt hay không. Tính bền vững thường chính là 

thước đo cao nhất về thành công của các can thiệp từ những dự án hỗ trợ phát triển ở cấp quốc 

gia như IPP2.20 

                                                           

19
 Innovation theo nghĩa đen được dịch sang tiếng Việt là "đổi mới sáng tạo" hoặc "tạo sự đổi mới" (tạo mới sáng tạo). Lưu { 

rằng từ “đổi mới” trong tiếng Việt có thể được sử dụng để dịch từ “sáng tạo”, nhưng từ này cũng được sử dụng bằng tiếng Việt 

để chỉ “cải cách”, điều này tạo ra nhiều sự nhầm lẫn hơn. 

20 Các tiêu chí đánh giá này rất quan trọng vì có quá nhiều dự án do chính phủ hoặc quốc tế tài trợ và các sáng kiến phát triển 

có xu hướng không thể tiếp tục được các hoạt động của dự án khi giai đoạn thực hiện kết thúc. Hiệu quả là thước đo mức độ 

mà các kết quả dự định của can thiệp đã đạt được. Do đó, chương trình IPP2 được coi là có hiệu quả khi kết quả đầu ra của nó 
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Dưới đ}y l{ c|c kết quả hữu hình và vô hình có liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến sáng 

kiến IPP2, mà nhóm nghiên cứu rút ra từ các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan, phối hợp 

với nhiều nguồn thông tin khác. 

a. Con đường phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mới cho Việt Nam 

Có lẽ đóng góp quan trọng nhất của IPP2 cho c|c trường đại học đối tác nói riêng và khu vực 

giáo dục đại học nói chung chính là mang lại một lựa chọn khác, một hướng đi, một con đường 

thay thế, khả thi và thiết thực, đó là hướng tới trở thành đại học khởi nghiệp nhằm đóng góp 

vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. C|c trường đại học ở Việt Nam 

đang tìm kiếm con đường phát triển và củng cố mối liên kết giữa trường đại học và giới doanh 

nghiệp. Cách tiếp cận truyền thống tập trung vào nghiên cứu khoa học v{ đo lường kết quả 

bằng các bài báo khoa học, đ~ được chứng minh không đủ để đ|p ứng những đòi hỏi của xã hội 

và của sự phát triển kinh tế. Năng lực nghiên cứu của c|c trường đại học Việt Nam nói chung 

còn yếu, vì vậy, hầu hết nỗ lực của c|c trường mới chỉ dừng lại ở mô hình thương mại hóa 

nghiên cứu truyền thống, lấy trường đại học làm trung tâm (cấp bằng sáng chế, cấp phép và 

phát triển các sản phẩm phụ liên quan) dù mô hình này trong thực tế hiện nay không thực sự 

mang lại nhiều hiệu quả . Giáo dục khởi nghiệp lấy sinh viên l{m trung t}m mang đến một giải 

pháp thay thế hấp dẫn, trên cơ sở nền tảng tinh thần khởi nghiệp sôi động và mạnh mẽ của thế 

hệ trẻ sinh viên Việt Nam. Hình minh họa dưới đ}y cho thấy một số chương trình gi|o dục khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đ~ được xây dựng tại một số trường đại học. 

b. Thay đổi trong nhận thức của lãnh đạo nhà trường đối với khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo 

Muốn chuyển hướng sang giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, c|c trường cần phải thay 

đổi toàn diện chính sách, hệ thống và khuôn khổ cũ của mình. Trong qu| trình n{y, l~nh đạo 

nhà trường có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo sẵn có các nguồn lực, chính s|ch v{ cơ sở 

hạ tầng cần thiết để hỗ trợ sinh viên, nh}n viên v{ c|c đối tác doanh nghiệp. 

Một t|c động đặc biệt quan trọng của sáng kiến IPP2 là sự thay đổi về nhận thức và mức độ 

nhận thức của c|c bên liên quan nói chung cũng như của c|c trường đại học đối tác IPP2 nói 

riêng. Những người được phỏng vấn đều công nhận rằng l~nh đạo nh{ trường đóng vai trò hết 

sức quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp trường, cũng như cải 

thiện vai trò của c|c trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia. 

Một kết quả đ|ng chú ý của sáng kiến IPP2 là sự thay đổi trong nhận thức của l~nh đạo các 

trường đại học. Ở giai đoạn đầu, cán bộ nhân viên ở các trường đại học tham gia chương trình 

                                                                                                                                                                                           
tạo ra kết quả mong muốn. Đánh giá hiệu quả của một can thiệp liên quan đến việc đo lường sự thay đổi trong kết quả quan sát 

được, và đưa ra sự thay đổi quan sát được ở kết quả của can thiệp. Hiệu quả của sự can thiệp được thúc đẩy chủ yếu bởi hai 

yếu tố cần cân nhắc: thiết kế và thực hiện (hoặc quản lý) can thiệp. Việc đánh giá rộng rãi tác động là điều cần thiết trong đánh 

giá toàn diện, tuy nhiên có hai thách thức chính để đánh giá tác động: đánh giá ranh giới (tức là quyết định chọn hiệu ứng nào 

để xem xét) và phân bổ (tức là quyết định tác dụng nào là do điều gì). Bởi vì, một mặt, hiệu ứng có thể rất nhiều và đa dạng, và 

mặt khác chúng thường là kết quả của các tương tác phức tạp, đánh giá tác động trong hầu hết các trường hợp đều không dễ 

thực hiện. Đánh giá tác động đặt ra một thách thức cụ thể liên quan đến phân bổ; trong hầu hết các trường hợp, rất khó để 

tính các hiệu ứng rộng rãi tách biệt giữa các nhóm khác nhau và ở các cấp độ khác nhau theo thời gian cho một sự can thiệp cụ 

thể hoặc tập hợp các biện pháp can thiệp 
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IPP2 trên cơ sở tự nguyện 21. Cách làm này phù hợp với phương ph|p tiếp cận từ dưới lên của 

IPP2. Từ các hoạt động trực tiếp và lan tỏa, IPP2 đ~ mang lại những thay đổi đ|ng kể và tích cực 

trong th|i độ của l~nh đạo trường đại học, từ đó giúp c| nh}n tham gia IPP2 v{ c|c nh{ hoạt 

động khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại c|c trường đại học này có thể thực hiện các hoạt động 

của Chương trình dễ d{ng hơn v{ hiệu quả hơn. Một đại diện từ Đại học Nguyễn Tất Th{nh đ~ 

trả lời phỏng vấn như sau: “Nhờ có IPP, trung tâm chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm cao hơn 

từ lãnh đạo nhà trường cũng như các khoa khác. Từ đầu năm 2018, trường sẽ bắt đầu triển khai 

các khóa học mới về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.  

Ý kiến từ c|c trường kh|c cũng đều ghi nhận t|c động tương tự. Ví dụ tại Đại học Ngoại thương, 

nhờ vào những thay đổi trong nhận thức của l~nh đạo nh{ trường, một trung t}m đổi mới sáng 

tạo đ~ được xây dựng nhằm phục vụ sinh viên và giảng viên cũng như cựu sinh viên và doanh 

nghiệp bên ngoài. Một ý kiến phản hồi từ Đại học Mở TPHCM cho biết:  

IPP2 giúp thay đổi nhận thức lãnh đạo nhà trường. Trước khi tham gia 

IPP2, kế hoạch thiết lập khóa học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong 

Chương trình Quản trị Kinh doanh (DBA) chỉ là một “ý tưởng”, nhưng sau 

khi tham gia IPP2, lãnh đạo nhà trường đã hiểu rõ hơn về khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo.  

Thông qua can thiệp của IPP2, nhận thức của l~nh đạo nh{ trường đ~ có những thay đổi đ|ng 

kể. Chẳng hạn, một ý kiến khác từ Đại học Mở TPHCM cho biết:  

IPP2 cũng làm cho lãnh đạo nhà trường hiểu tầm quan trọng của khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo. Họ đang cố gắng áp dụng tư duy đổi mới sáng tạo trong một số hoạt động của trường. Họ 

cũng bắt đầu nghiên cứu một số liên kết với các doanh nghiệp nhằm cải thiện năng lực khởi 

nghiệp và đổi mới sáng tạo trong trường đại học.  

Ý kiến từ Đại học Hoa Sen:  

IPP2 giúp lãnh đạo nhà trường hiểu khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và 

trên cơ sở đó họ đã quyết định thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo. IPP2 

cũng giúp các giảng viên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại trường có 

thể thiết kế chương trình giảng dạy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tốt 

hơn. 

c. Mạng lưới các bên liên quan, tư vấn và đối tác 

Hầu hết các ý kiến đều ghi nhận t|c động của IPP2 trong việc tạo ra một mạng lưới c|c nh{ tư 

vấn, nhà hoạt động, giảng viên, cố vấn viên và thậm chí c|c nh{ đầu tư trong hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo và trong quá trình phát triển khởi nghiệp. Có thể kể một số ý kiến như sau: 

Tác động quan trọng nhất của IPP2 là tạo ra một mạng lưới “anh em” trên 

toàn quốc.., không chỉ ở cấp độ cá nhân và còn ở cấp độ trường đại học. 

                                                           

21 Thông thường, khi nhận được thông tin về học bổng của chương trình IPP2, người tham gia sẽ chuẩn bị đơn đăng k{ và nộp 

"đơn xin phép nghỉ học " để tham dự khóa huấn luyện IPP2 
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Điều này rất hữu ích cho công việc của chúng tôi. (Công ty TNHH MTV Đầu 

tư và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa) 

IPP2 cũng đã giúp chúng tôi xây dựng một mạng lưới để trao đổi. (Đại học 

Hoa Sen) 

IPP2 đã tập hợp thành công một mạng lưới những người có chung niềm 

đam mê và tầm nhìn. Tôi đã quen biết một số người đang làm việc về đổi 

mới sáng tạo và khởi nghiệp trước đó, nhưng thông qua tham gia chương 

trình IPP2, chúng tôi cảm thấy chúng tôi được liên kết với nhau vì mục tiêu 

chung. (Đại học Ngoại thương) 

d. Xây dựng năng lực 

T|c động về xây dựng năng lực của IPP2 có thể được nhìn thấy ở hầu hết c|c trường đại học 

tham gia. Ví dụ, Đại học Mở TPHCM, cho biết IPP2 đ~ giúp tăng cường kiến thức và chuyên môn 

v{ khơi nguồn tinh thần khởi nghiệp trong đội ngũ giảng viên. 

IPP2 giúp các cán bộ tham gia tập huấn của nhà trường hệ thống hóa kiến 

thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. IPP2 cũng giúp làm nóng lên tinh 

thần khởi nghiệp của các cán bộ này.  

Một ý kiến khác cũng từ Đại học Mở TPHCM cho biết các kỹ năng tổ chức hội thảo v{ chương 

trình khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đ~ được cải thiện:  

IPP2 cũng giúp khoa chúng tôi biết cách tiến hành hội thảo về khởi nghiệp 

và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, biết cách xây dựng giáo trình giảng dạy 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Kết quả là, hiện tại, khoa tôi đã có 

chương trình giảng dạy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo riêng. 

Tại Đại học Công nghệ S{i Gòn, nh{ trường đ~ có thêm một số hoạt động mới kể từ khi tham gia 

IPP2, chẳng hạn như ph|t triển chương trình gi|o dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, xây 

dựng các kế hoạch nâng cao nhận thức, thúc đẩy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo thông qua các 

phương tiện truyền thông, hội thảo về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh 

viên v.v… Phần lớn phản hồi về các hội thảo n{y đều rất tích cực. 

Một đại diện từ Đại học Hoa Sen cũng chia sẻ IPP2 đ~ giúp ông phát triển các kỹ năng cần thiết 

để xây dựng chiến lược khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại trường mình, bây giờ ông đ~ biết 

cách áp dụng chiến lược khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trên thế giới, điều chỉnh cho phù hợp 

bối cảnh địa phương của Việt Nam.  

e. Các khóa học và chương trình giảng dạy 

Nhờ vào những can thiệp của IPP2, c|c trường đại học tham gia đ~ có thể phát triển chương 

trình và khóa học khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo dựa trên những kiến thức mới nhất và kinh 

nghiệm tốt nhất từ thực tiễn quốc tế. Đ}y l{ một trong những t|c động mục tiêu của IPP2. Trong 

các cuộc phỏng vấn với đại diện c|c trường đại học, nhóm nghiên cứu ghi nhận ý kiến phản hồi 
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rất tích cực, tuy nhiên, quy mô t|c động còn tùy thuộc vào mức độ nhận thức về khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trước khi đồng ý tham gia chương trình IPP2. 

Một số trường đ~ triển khai các khóa học mới nhờ vào sự can thiệp của IPP2. Một đại diện của 

Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết: “Nhà trường sẽ tổ chức khóa đào tạo mới về khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo nhờ vào sự hỗ trợ của chương trình IPP2'. Ý kiến của Đại học Công nghệ Sài 

Gòn: 

Nhà trường đã thực hiện một số hoạt động mới nhờ vào việc tham gia 

IPP2. Chúng tôi đã phát triển chương trình giáo dục khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo, và tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức và truyền 

thông. Chúng tôi đã tổ chức một số hội thảo về khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo cho cả giảng viên và sinh viên. Phản hồi cho thấy 80% người tham dự 

cho rằng nội dung hội thảo là rất có ý nghĩa liên quan và hữu ích. 

Một số ý kiến khác nhận định rằng tài liệu do IPP2 cung cấp là nguồn hỗ trợ có giá trị nhất. 

Theo b{ Phương Anh từ Đại học Mở TPHCM: “Công t|c đ{o tạo về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo hiện đang được thực hiện bởi các giảng viên do IPP2 đ{o tạo. Chúng tôi đ~ sử dụng tài liệu 

và sách giáo khoa do IPP2 cung cấp. Một đại diện của Đại học Hoa Sen cũng cho biết đ~ |p dụng 

kiến thức và kỹ năng học được từ IPP2 vào các cuộc thi khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho 

sinh viên.  

f. Phát triển thể chế 

Một t|c động nằm ngoài kỳ vọng nhưng rất đ|ng khích lệ l{ chương trình IPP2 dường như đ~ có 

những đóng góp nhất định vào sự phát triển thể chế tại một số trường đại học đối tác, từ đó 

giúp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trên to{n trường. Ví dụ, Đại học 

Hoa Sen đ~ thành lập Trung t}m Đổi mới sáng tạo, Đại học Nông lâm TPHCM thành lập Trung 

t}m Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ và Đại học Quốc gia TPHCM thành lập Trung tâm Khởi 

nghiệp. 

IPP2 không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thành lập của c|c đơn vị này, tuy nhiên, 

tất cả c|c đơn vị n{y đều được hưởng lợi từ hợp phần xây dựng năng lực của IPP2. Tương tự, 

Đại học Ngoại thương cũng đ~ th{nh lập một trung t}m đổi mới sáng tạo và một vườn ươm 

doanh nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn sau khi tham gia IPP2. Ý kiến trả lời phỏng vấn 

cho biết, trung t}m đổi mới sáng tạo đ~ được cho phép tự chủ về hoạt động và tài chính. Thành 

tựu n{y có được l{ do IPP2 đ~ góp phần nâng cao nhận thức của l~nh đạo nh{ trường đối với 

tầm quan trọng của các hoạt động khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo.  

2.4.3 Thách thức  

Có hai nhóm thách thức IPP2 phải đối mặt trong quá trình thực hiện, đó l{: thứ nhất, các thách 

thức cả hệ thống giáo dục đại học phải đối mặt khi phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo và thứ hai, các thách thức cụ thể liên quan đến việc thực hiện IPP2. Những thách 

thức cụ thể này thực ra không quá nghiêm trọng và khó lòng tránh khỏi trong quá trình triển 

khai một sáng kiến quan trọng như sự can thiệp của IPP2.  
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a. Thách thức đối với cả hệ thống giáo dục đại học 

Kết quả phỏng vấn cho thấy các nhà nghiên cứu ở c|c trường đại học gặp nhiều thách thức 

trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu của họ. Những thách thức này có thể bao gồm 

điều kiện làm việc không đầy đủ và mức ưu đ~i cho giảng viên còn thấp, chưa có cơ sở hạ tầng 

thương mại hóa nghiên cứu đặt cạnh trường đại học, c|c quy định còn cứng nhắc, kỹ năng 

thương mại hóa v{ tư duy khởi nghiệp của giảng viên còn yếu và thiếu sự tương t|c với các 

ngành công nghiệp (Vanderford và cộng sự, 2013).22 

Một thách thức chủ yếu khác trở đi trở lại trong các cuộc phỏng vấn là tình trạng giảng viên 

không có đủ thời gian thực hiện nghiên cứu, do có nhiều nhiệm vụ thường ngày khác họ phải 

thực hiện. Điều n{y có nghĩa l{, trong điều kiện đó mô hình thương mại hóa nghiên cứu lấy 

trường đại học làm trọng tâm rất khó đạt được c|c đầu ra nghiên cứu tốt. Mặc dù nhiều trường 

đại học ở Việt Nam gần đ}y đ~ bắt đầu áp dụng c|c ưu đ~i t{i chính để khuyến khích nghiên cứu 

có chất lượng, những ưu đ~i này vẫn được cho là còn quá ít23. Một khía cạnh của vấn đề là các 

trường đại học vẫn gắn bó với việc giảng dạy như l{ ưu tiên h{ng đầu của họ, và vì vậy các giảng 

viên buộc phải dành nhiều giờ trên lớp. Do đó, hầu hết những người tham gia vào các cuộc thi 

sáng tạo và khởi nghiệp là sinh viên chứ không phải là giảng viên.. Tình huống này tạo ra một 

thách thức đối với hoạt động giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, Lý do bởi vì cách tiếp 

cận học tập lấy sinh viên làm trung tâm sẽ đòi hỏi một phương thức giảng dạy gắn với sự cam 

kết ở mức độ cao của giảng viên đối với sinh viên. 

C|c quy định v{ chính s|ch cũng l{ một thách thức quan trọng. 10/12 trường đại học tham gia 

sáng kiến IPP2 là các tổ chức công lập. Các tổ chức này phải đối mặt với hai hình thức hạn chế. 

Đầu tiên, họ phải xin phê duyệt từ c|c cơ quan có thẩm quyền trước khi có thể đưa ra một 

chương trình gi|o dục khởi nghiệp như một ngành học chính thức có cấp bằng, hoặc một môn 

chính thức trong chương trình đ{o tạo, . Thứ hai, hệ thống quy định tài chính đối với các tổ 

chức nh{ nước g}y khó khăn cho c|c cơ sở giáo dục đại học công lập trong việc tham gia vào bất 

kỳ hình thức đầu tư n{o có nguy cơ thiệt hại về tài chính. Một ví dụ l{ trường hợp của Công ty 

TNHH MTV Đầu tư v{ Ph|t triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)– đơn vị do Đại học 

Bách Khoa, một tổ chức nh{ nước, thành lập v{o năm 2008 với khoản đầu tư ban đầu là 2 tỷ 

VND. Các quỹ n{y được coi là vốn nh{ nước, v{ do đó BK-Holdings được yêu cầu phải bảo toàn 

vốn. Bản chất của các sáng kiến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là mang tính rủi ro cao. Đối với 

c|c trường Đại học công lập, rất khó để được chấp nhận những rủi ro liên quan đến quyết định 

hỗ trợ phát triển khởi nghiệp. 

Các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ cũng l{ một thách thức khó khăn. Mặc dù khung pháp lý 

cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đ~ được cải thiện đ|ng kể khiến việc thành lập doanh 

nghiệp trở nên dễ d{ng hơn nhiều,24 một số điểm yếu đ|ng chú ý vẫn cản trở hoạt động khởi 

nghiệp của trường đại học. Nhược điểm nghiêm trọng nhất là thiếu hướng dẫn cụ thể về quyền 

sở hữu sáng chế, bí quyết công nghệ, bằng sáng chế v{ đóng góp vốn chủ sở hữu cho các công ty 

khởi nghiệp công nghệ hoặc các công ty trực thuộc đại học. Hiện tại, c|c quy định hiện hành 

                                                           

22
 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0072268  

23
 Ưu đãi tài chính và thưởng đang được đưa ra và có những giải thưởng cho các nhà nghiên cứu có báo caos được công bố trên 

tạp chí ISI/Scopus 

24
 Xem Mục 3.2.1, Phụ lục 2. 
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chưa nêu rõ ai sẽ là chủ sở hữu các giải pháp kỹ thuật hoặc bí quyết công nghệ do các giảng viên 

tại một trường đại học ph|t minh ra. Đ}y l{ một chủ đề mà IPP2 có thể cân nhắc trong giai đoạn 

tiếp theo của các hoạt động của mình. 

Một thách thức khác có liên quan đến năng lực nghiên cứu và bản chất của sự đổi mới sáng tạo 

tại c|c trường đại học của Việt Nam.25 Về bản chất, các nghiên cứu v{ đổi mới sáng tạo (đối với 

các dịch vụ cũng như sản phẩm) trong c|c trường đại học Việt Nam khác xa với những gì được 

coi l{ đổi mới sáng tạo ở c|c trường đại học tại các nền kinh tế tiên tiến hơn, nơi đổi mới sáng 

tạo có xu hướng được coi là tạo ra những gì l{m thay đổi một c|ch căn bản về những thứ hiện 

đang tồn tại (cách hiểu/quan niệm/sản phẩm/dịch vụ/sự vật, v.v.)” v{/hoặc “mới mẻ đối với 

thị trường”. Ở Việt Nam, do thiếu năng lực nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo chủ yếu chỉ 

dừng ở phạm vi “được coi là mới đối với công ty". Một người được phỏng vấn đ~ giải thích rằng, 

những đổi mới công nghệ do c|c trường đại học ở Việt Nam tạo ra có xu hướng quan tâm nhiều 

hơn đến tính “thích nghi” hoặc '”tùy biến” của công nghệ, thay vì tập trung v{o đổi mới công 

nghệ thuần túy. Mặc dù kiểu đổi mới này khá phù hợp với bối cảnh của một nền kinh tế đang 

phát triển, song, trọng tâm của các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là phát triển những đổi 

mới sáng tạo sẽ được công nhận trên toàn cầu. Tiềm năng mở rộng đổi mới sáng tạo lên mức 

quy mô này của c|c trường đại học hiện bị hạn chế và cần có thêm tài nguyên và chính sách tốt 

hơn để tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi này diễn ra. Trong mọi trường hợp, không nên 

tập trung quá nhiều vào việc thương mại hóa các sáng kiến , thay v{o đó, nh{ trường cần tập 

trung vào tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lấy người học làm trung tâm. 

Asterbro và cộng sự (2012) cho rằng c|c trường đại học có khả năng ảnh hưởng đến tỷ lệ khởi 

nghiệp của sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp và cựu sinh viên. Các yếu tố có t|c động tích cực 

là bản thân học sinh, định hướng khởi nghiệp của giảng viên và nội dung thiết kế chương trình, 

đặc biệt là trong các khóa học khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Cuối cùng, Việt Nam vẫn đang tiếp tục đương đầu với thách thức nghiêm trọng là mối liên kết 

lỏng lẻo giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Tình trạng n{y đ~ được thảo luận chi tiết 

trong nhiều tài liệu của Bộ GD&ĐT (2014), Phạm Thị Ly (2014), Nguyễn & cộng sự (2017). Để 

giải quyết thách thức này, ông Mai Thanh Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa - 

Đại học Quốc gia TPHCM đ~ kêu gọi một hành lang pháp lý cho quan hệ đối tác công-tư (PPP) 

để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nói chung và khởi nghiệp nói riêng. Khi áp dụng giáo dục khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c trường đại học, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng, khi 

số lượng sinh viên tăng lên, mọi sinh viên vẫn có đủ cơ hội học tập/kinh nghiệm làm việc. Với 

mối liên kết lỏng lẻo hiện tại giữa c|c trường đại học và doanh nghiệp, tiềm năng thành công 

của giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo vẫn phụ thuộc vào sự cộng tác sâu rộng và hợp tác 

nhiều hơn với doanh nghiệp để đ|p ứng nhu cầu ngày càng cao của giáo dục khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo. Những người ở Đại học Ngoại Thương được phỏng vấn cũng đều chia sẻ quan 

điểm n{y v{ đề nghị tập trung vào cựu sinh viên.  

                                                           

25
 Đi theo cách tiếp cận này đòi hỏi một tư duy mới từ tất cả các tác nhân trong hệ sinh thái. Mô hình tuyến tính của chuyển 

giao công nghệ không thể nắm bắt sự phức tạp của một hệ sinh thái. Tri thức từ đại học đến ngành công nghiệp chảy qua mạng 

xã hội (Ostergaard, 2009). Đó là l{ do tại sao cần phải hiểu cách thiết kế và hướng dẫn luồng tri thức thông qua các hệ sinh thái 

và các cụm tác nhân. Để trả lời các câu hỏi về xây dựng chính sách, chúng tôi sẽ xem xét bốn công cụ chính bao gồm cung cấp 

thông tin, ưu đãi tài chính (trợ cấp, thuế, trợ cấp,…), dịch vụ công cộng (học bổng, đào tạo,…) và các quy định.  
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b. Thách thức liên quan đến IPP2 

Có thể nhìn thấy những thách thức nói trên ở hầu hết c|c trường đại học tại Việt Nam. Tuy 

nhiên, có một số thách thức riêng liên quan đến việc thực hiện IPP2. Ba thách thức chính trong 

đó bao gồm. 

Thiết kế chương trình IPP2. Một số ý kiến phỏng vấn cho biết khóa ToT1 quá dài trong khi khóa 

ToT2 lại quá ngắn và không nên áp dụng nguyên khóa đ{o tạo cho mọi thành phần tham dự vì 

họ có nền tảng đa dạng khác nhau. Một số tài liệu giảng dạy không đ|p ứng được mong đợi của 

giảng viên. 

Cách tiếp cận từ dưới lên. IPP2 áp dụng phương ph|p tiếp cận từ dưới lên cho các can thiệp của 

mình. Cách tiếp cận này khá phù hợp trong trường hợp lấy trọng tâm là xây dựng năng lực. Tuy 

nhiên, để đạt được một sự thay đổi mang tính hệ thống l}u d{i hơn, cần thiết kế những can 

thiệp nhắm v{o l~nh đạo c|c trường đại học tham gia. Mặc dù, như đ~ nói trên, l~nh đạo các 

trường nói chung ủng hộ các hoạt động khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, trong giai đoạn tiếp 

theo (nếu có) IPP2 cần vận dụng thêm phương ph|p tiếp cận từ trên xuống, tập trung vào việc 

tăng cường năng lực của l~nh đạo nh{ trường. 

Tuyển chọn tư vấn viên quốc tế. Mặc dù ghi nhận sự hỗ trợ của IPP2, nhiều ý kiến phỏng vấn cho 

rằng IPP2 có thể lựa chọn v{ huy động chuyên gia tư vấn có nền tảng khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo vững chắc hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn về Việt Nam.  

2.5 Nghiên cứu điển hình 

Hai nghiên cứu điển hình cho phép nhóm nghiên cứu x|c định được một số bài học kinh nghiệm 

cụ thể từ các bên tham gia sáng kiến IPP2. Như đ~ đề cập ở trên, hai trường đại học được đưa 

vào nghiên cứu như những trường hợp điển hình là là Đại học FPT (FPTU) và Đại học Ngoại 

thương (FTU). Trường Đại học FPT là một trường tư mới thành lập, đ~ đạt được những thành 

công nhất định trong giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và có nền tảng văn hóa khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo sôi động. Trường Đại học Ngoại thương l{ một trường đại học công 

lập với danh tiếng nổi bật về c|c chương trình đ{o tạo kinh doanh v{ l{ nơi hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo đang hình thành, bất chấp một số hạn chế nhất định. 

Fetters v{ đồng nghiệp (2010) đ~ nghiên cứu sáu hệ sinh thái khởi nghiệp cấp trường đại học ở 

bốn quốc gia, từ đó x|c định danh s|ch “C|c yếu tố của hệ sinh thái khởi nghiệp cấp đại học” 

bao gồm: (a) năng lực l~nh đạo cấp cao, quy mô tài trợ, tầm nhìn chiến lược, (b) l~nh đạo khoa 

khởi nghiệp, (c) các khóa học v{ chương trình khởi nghiệp, (d) chương trình/trung t}m nghiên 

cứu khởi nghiệp, (e) trung tâm khởi nghiệp, (f) sự kiện kết nối mạng lưới, (g) câu lạc bộ sinh 

viên khởi nghiệp, (h) cạnh tranh kinh doanh, (i) quỹ đầu tư mạo hiểm cho sinh viên, (j) liên kết 

với quỹ thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm, (k) vườn ươm, v{ (l) đội ngũ giảng viên khởi 

nghiệp. Nhóm nghiên cứu của Fetters ghi nhận rằng để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp, 

không nhất thiết phải đ|p ứng đủ toàn bộ các yếu tố n{y, tuy nhiên, để đảm bảo duy trì được 

các doanh nghiệp khởi nghiệp mới thành lập, cần đảm bảo phần lớn các yếu tố trên. 

Từ phân tích này, có thể x|c định được 7 yếu tố thành công: (i) Tầm nhìn l~nh đạo cấp cao, sự 

cam kết tham gia và tài trợ; (ii) L~nh đạo khoa và Chương trình giảng dạy mạnh; (iii) Cam kết 

bền vững trong một thời gian dài; (iv) Cam kết t{i chính đ|ng kể; (v) Cam kết đổi mới sáng tạo 

liên tục trong chương trình v{ chương trình giảng dạy; (vi) Cơ sở hạ tầng tổ chức phù hợp; và 
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(vii) Cam kết xây dựng doanh nghiệp mở rộng v{ đạt được hầu hết các yếu tốt đ~ nêu. C|c yếu 

tố thành công này sẽ được phân tích sâu trong hai nghiên cứu điển hình đ~ chọn. 

2.5.1 Trường Đại học FPT (FPTU) 

a. Thông tin sơ lược 

Trường Đại học FPT được thành lập năm 2006 bởi tập đo{n FPT, tập đoàn công nghệ thông tin 

và viễn thông lớn nhất Việt Nam. Đại học FPT là một trường đại học tương đối trẻ. Đ}y cũng là 

trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được thành lập bởi một doanh nghiệp. Với nguồn tài 

nguyên dồi dào từ Tập đo{n FPT v{ chiến lược tập trung vào quản trị kinh doanh và công nghệ 

thông tin, Đại học FPT đ~ đạt được mức tăng trưởng vững chắc h{ng năm. Ba cơ sở của trường 

có hơn 18.000 sinh viên. Gần đ}y, trường đ~ trở thành một đơn vị trực thuộc Tập đo{n Gi|o dục 

FPT, với chiến lược tuyển sinh 150.000 sinh viên v{o năm 2025. 

Mối liên hệ hữu cơ với Tập đo{n FPT giúp Đại học FPT tr|nh được vấn đề nhiều trường đại học 

khác ở Việt Nam đang phải đối mặt – đó l{ mối liên kết lỏng lẻo giữa c|c trường đại học và 

doanh nghiệp. Định hướng thực tế của gi|o trình cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục 

và nhu cầu của ngành26. Thông thường, sinh viên tốt nghiệp từ Đại học FPT có tỷ lệ việc làm rất 

cao (khoảng 98% trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp) v{ cũng được hưởng mức lương cao 

hơn (27% so với với c|c đồng nghiệp cùng ngành). 

b. Hệ sinh thái Đại học FPT và vai trò của IPP2 

Nhờ đặc điểm đặc biệt v{ độc đ|o nêu trên, Đại học FPT đ~ ph|t triển một cơ sở hạ tầng tiềm 

năng có thể đ|p ứng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của trường. Yếu tố của hệ sinh thái 

này bao gồm: (i) địa điểm của Đại học FPT tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gần với nơi 

diễn ra hoạt động của ngành công nghiệp liên quan27 do đó, sinh viên Đại học FPT có thể tiếp 

cận thực tập dễ d{ng hơn; (ii) Viện Nghiên cứu Công nghệ Đại học FPT (FTRI) có năng lực công 

nghệ để phát triển bằng sáng chế28 v{ c|c đầu ra nghiên cứu có thể được thương mại hóa,29 và 

                                                           

26 Sinh viên FPT được cung cấp các điều kiện tốt nhất để phát triển chuyên môn bao gồm ngôn ngữ, phát triển cá nhân, nhận 

thức xã hội, kỹ năng mềm và đào tạo nghề (OJT) để đáp ứng các yêu cầu để trở thành chuyên gia có trình độ trong môi trường 

làm việc toàn cầu. 

27 Khuôn viên Đại học Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh nằm trong Thành phố Công nghệ Phần mềm Quang Trung (QTSC), 

có thể phục vụ 2.000 sinh viên theo học các chương trình đại học tại Tòa nhà Đổi mới Sáng tạo. Khuôn viên FPT tại Hà Nội nằm 

cạnh Fville ở trung tâm của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. FVille được thành lập với tư cách là làng phần mềm đầu tiên với môi 

trường làm việc l{ tưởng cho 2000 nhân viên của FPT Software. FVille được xây dựng phù hợp với xu hướng phát triển của các 

doanh nghiệp phần mềm hàng đầu thế giới, như Infosys (Ấn Độ), Neusoft (Trung Quốc), TCS (Ấn Độ), Wipro (Ấn Độ),… FVille 

cũng kết hợp một khu phức hợp thể thao (bao gồm cả phòng tập thể dục, hồ bơi, sân chơi và sân), một trung tâm chăm sóc trẻ 

em, một rạp chiếu phim và phòng khách cho các chuyên gia. Theo Chủ tịch FPT, Trương Gia Bình, FVille, với khoảng 1.700 lập 

trình viên, được kz vọng sẽ giúp nâng cao vị thế và niềm tin của Tập đoàn FPT tại Việt Nam cũng như trong mắt các chuyên gia 

CNTT quốc tế. 
28

 Có thể tìm thấy danh sách các bằng sáng chế và đơn xin cấp bằng sáng chế đang chờ xử lý tại đây. 

http://ftri.fpt.edu.vn/?cat=11. Đại học FPT đã tiếp cận cộng đồng công nghệ rộng lớn hơn thông qua k{ kết thỏa thuận hợp tác 

với năm tổ chức địa phương và quốc tế, bao gồm Viện Nghiên cứu CNTT (đại họcQGHN), Quỹ Việt Nam, FPT Software, Asia 

Petro và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (Nhật Bản). 

29
 Được thành lập vào năm 2010 để tập trung nghiên cứu và phát triển các ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực 

như ứng dụng CNTT, năng lượng sạch và bảo tồn năng lượng, công nghệ sinh học và công nghệ hàng không vũ trụ. 
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(iii) Đại học FPT cung cấp giáo dục khởi nghiệp theo hình thức học tập lồng ghép việc làm (còn 

được gọi là giáo dục lồng ghép, học tập dựa trên công việc hoặc học tập trải nghiệm), trên cớ ở 

hợp tác với Tập đo{n FPT. 

Các nhân viên FPT tham gia vào IPP2 bao gồm một nhân viên chịu trách nhiệm về các vấn đề 

sinh viên và sắp xếp việc làm trong ngành cho sinh viên trải nghiệm. Kể từ khi tham gia sáng 

kiến IPP2, nh}n viên n{y cũng đ~ được giao nhiệm vụ giới thiệu khái niệm hệ thống khởi nghiệp 

và lập nghiệp nhằm đảm bảo một hiểu biết có hệ thống. Trên cơ sở sử dụng kiến thức từ các 

hoạt động IPP2, nh}n viên n{y đ~ có thể (i) tư vấn cho sinh viên tham gia vào các hoạt động 

khởi nghiệp trong công việc kinh doanh của họ và (ii) tổ chức các hoạt động khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo cho sinh viên cũng như c|c bên liên quan kh|c một cách có hệ thống hơn. Vai trò 

điều phối sắp xếp sinh viên đi l{m của nhân viên này có ảnh hưởng lớn đến tính hiệu quả các 

chương trình sắp xếp sinh viên đi l{m của Đại học FPT. Nh}n viên đó có thể phát triển và duy trì 

mối liên hệ chặt chẽ với ng{nh, thúc đẩy các hình thức cộng tác khác, kết nối sinh viên với nhà 

tuyển dụng v{ đảm bảo rằng các dự án sắp xếp được thực hiện theo tiêu chuẩn cao.   

2.5.2 Trường Đại học Ngoại thương (FTU) 

a. Thông tin cơ bản30 

Đại học Ngoại thương là một trường Đại học công lập, thành lập v{o năm 1960 v{ được công 

nhận là một trong những trường đại học uy tín nhất tại Việt Nam. Đại học Ngoại thương được 

biết đến với một chương trình giảng dạy hướng nghiệp và thực tiễn, kết hợp với dịch vụ và sinh 

hoạt nghề nghiệp tốt cho sinh viên – những nhân tốt này giúp sinh viên Đại học Ngoại thương 

tốt nghiệp có tỷ lệ việc làm rất cao. Một yếu tố quan trọng không kém chính là, nhờ vào danh 

tiếng của mình, trong những năm qua trường đ~ có thể thu hút nhiều sinh viên t{i năng. 

Đại học Ngoại thương ban đầu chỉ chuyên về ngành ngoại thương, liên quan đến c|c bước từ 

việc xử lý hợp đồng, hậu cần, đ{m ph|n, v{ các bước tương tự khác. Gần đ}y, trường đ~ mở 

rộng ngành học, bổ sung một loạt các chuyên ngành kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, 

tài chính, ngân hàng và ngoại ngữ. 25.000 sinh viên của Đại học Ngoại thương đ~ cùng nhau 

cạnh tranh học tập theo một chương trình giảng dạy tốt và một loạt các hoạt động ngoại khóa, 

từ điền kinh đến dịch vụ cộng đồng. 

Đại học Ngoại thương là một trong những trường công đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ tài 

chính, nhờ đó trường có thể chủ động trong nhiều vấn đề về tổ chức, quản trị và sử dụng nguồn 

lực. Điều n{y đóng vai trò rất quan trọng với những th{nh công trong lĩnh vực khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo. 

b. Hệ sinh thái Đại học Ngoại thương và vai trò của IPP2 

Với truyền thống lịch sử l}u đời tập trung vào đ{o tạo nghề kinh doanh, Đại học Ngoại thương 

vốn đ~ sở hữu các yếu tố của một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mạnh mẽ, ngay cả trước khi 

làn sóng khởi nghiệp, lập nghiệp v{ đổi mới sáng tạo bắt đầu tràn vào Việt Nam. Mặc dù bị ràng 

                                                           

30
 http://english.ftu.edu.vn/features/message-of-the-president/offices-and-administration/organization-structure.html và 

http://english.ftu.edu.vn/features/ftu-introduction-history.html  
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buộc bởi c|c chính s|ch v{ quy định pháp lý nghiêm ngặt, tư duy đổi mới sáng tạo đ~ giúp 

trường phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của riêng mình với c|c đặc điểm sau đ}y:  

Liên kết với ngành: Đại học Ngoại thương là một trong số ít c|c trường đại học công lập 

ở Việt Nam duy trì mối quan hệ liên kết rộng rãi với các doanh nghiệp. Mối liên kết với 

doanhnghiệp dưới nhiều hình thức kh|c nhau đ~ l{ một đặc tính của Đại học Ngoại 

thương ngay từ những ng{y đầu thành lập. Không ngừng nỗ lực phát triển, Đại học 

Ngoại thương tham gia ký kết các thỏa thuận hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp 

khởi nghiệp Việt Nam và quốc tế như Unilever, Ernst & Young, Sumitomo Corporation, 

Công ty Kumagai Gami (Nhật Bản), Vina-Debon (Hàn Quốc) và Hasebe Bank. Bên cạnh 

đó, Đại học Ngoại thương cũng tích cực tổ chức các hoạt động và phát triển nền tảng để 

thúc đẩy mối liên hệ giữa Đại học Ngoại thương và các ngành, chẳng hạn như hội chợ 

thương mại hay diễn đ{n hợp tác giữa Đại học Ngoại thương, ngành công nghiệp và câu 

lạc bộ cựu sinh viên Đại học Ngoại thương. Mối liên kết giữa đại học và doanh nghiệp là 

một phần trong chính s|ch v{ văn hóa tham gia cộng đồng của Đại học Ngoại thương. 

Điểm nhấn của văn hóa tham gia cộng đồng n{y l{ “đảm bảo c|c chương trình ph|t triển 

cộng đồng hướng tới phục vụ nhu cầu của cộng đồng; tổ chức c|c chương trình tiếp cận 

cộng đồng để nâng cao nhận thức và thiết lập mạng lưới; và xây dựng quan hệ đối tác 

với khu vực tư nh}n, chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự”.31  

Năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo: Nói chung, đổi mới sáng tạo dựa trên nghiên 

cứu và khởi nghiệp không phải là thế mạnh lớn nhất của Đại học Ngoại thương. Tuy 

nhiên, Đại học Ngoại thương đ~ đầu tư v{o c|c hoạt động nghiên cứu kinh doanh để 

phát triển sức mạnh của riêng mình. Đặc biệt, trường đ~ hợp tác thành lập Viện Quản lý 

nguồn nhân lực Việt - Nhật nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản 

trị và quản trị doanh nghiệp v{ đóng vai trò l{ cầu nối tri thức, công nghệ và kỹ năng 

nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Viện Kinh tế v{ Thương mại Quốc tế 

Đại học Ngoại thương tập trung vào việc cung cấp đ{o tạo v{ tư vấn kinh doanh cho 

cộng đồng doanh nghiệp. Gần đ}y, Đại học Ngoại thương đ~ th{nh lập Trung tâm 

thương mại điện tử FTU-Rạng Đông cùng với tập đo{n Rạng Đông32. Đại học Ngoại 

thương cũng đ~ th{nh lập Trung tâm đổi mới sáng tạo v{ vườn ươm nhằm nuôi dưỡng 

và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong chính nh{ trường. 

Câu lạc bộ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo do sinh viên làm chủ nhiệm. Có rất nhiều câu 

lạc bộ sinh viên tập trung vào phát triển nghề nghiệp kinh doanh tại trường, bao gồm 

Câu lạc bộ Thương mại điện tử (Ecom FTU), Câu lạc bộ Nhân sự FTU 

(https://hrc.com.vn/), Câu lạc bộ Doanh nh}n tương lai (TEC FTU) v{ C}u lạc bộ Sở hữu 

trí tuệ (IPC). Những câu lạc bộ này do sinh viên điều hành và rất thành công. Câu lạc bộ 

Nhân sự FTU, được thành lập trong những năm gần đ}y, đ~ có thể giúp kết nối hơn 

35.000 sinh viên với hơn 3.000 nh{ tuyển dụng tiềm năng. C}u lạc bộ n{y đ~ xin được 

ngân sách tài trợ từ nhiều tập đo{n lớn như Nielsen v{ Pepsi Cola. Mặt khác, Câu lạc bộ 

Doanh nh}n tương lai được thành lập v{o đầu năm 2002 đ~ kết nối được với l~nh đạo 

                                                           

31
 Khoảng 50-70% học sinh tham gia vào các hoạt động tham cộng đồng. Trong phạm vi giảng viên, gần 80% kết hợp thực hành 

tham gia cộng đồng vào giảng dạy, trong khi khoảng 50% tham gia vào nghiên cứu dựa vào cộng đồng. 

32  http://www.ftu.edu.vn/chuyen-muc-khac/64-su-kien-tieu-bieu/1627-le-ra-mat-khanh-thanh-trung-tam-tmdt-ftu-rang-

dong.html 
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của các tập đo{n. C}u lạc bộ Sở hữu trí tuệ là tiền thân của Trung t}m đổi mới sáng tạo 

v{ vườn ươm hiện tại. Sinh viên Đại học Ngoại thương đ~ được hưởng lợi từ các câu lạc 

bộ n{y v{ đ~ tham gia giành thắng lợi ở nhiều cuộc thi tranh giải về khởi nghiệp - đổi 

mới sáng tạo và kinh doanh.  

IPP2 đ~ tham gia v{ góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp trường tại Đại 

học Ngoại thương thông qua:  

 Tăng cường nhận thức về các hoạt động khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ trường 

x|c định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là một lĩnh vực ưu tiên; 

 Tạo điều kiện thành lập một Vườn ươm Đổi mới sáng tạo trong phạm vi Đại học Ngoại 

thương nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động phát triển hệ sinh thái cấp trường đại 

học; 

 Tạo điều kiện phát triển hợp tác chiến lược giữa Đại học Ngoại thương v{ Thung lũng 

Silicon Việt Nam với mục đích thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp tại Đại 

học Ngoại thương. Thông qua quan hệ đối tác này, Đại học Ngoại thương sẽ có thể giải 

quyết những vấn đề như thiếu vốn đầu tư mạo hiểm để khởi nghiệp. Thông thường, 

ngay cả khi sinh viên Đại học Ngoại thương (và giảng viên) gi{nh được một số giải 

thưởng tại cuộc thi khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo hoặc các cuộc thi về ý tưởng và kế 

hoạch kinh doanh, họ đều không tiến h{nh giai đoạn thực hiện do thiếu kinh phí mạo 

hiểm. Bản thân chính đại học, tuy có thể đủ khả năng để đầu tư v{o t{i trợ hạt giống 

nhưng lại không được phép l{m như vậy do các ràng buộc ph|p lý được thảo luận ở 

trên.  

2.6 Bài học kinh nghiệm đúc rút từ IPP2 tại Việt Nam 

Hoạt động can thiệp hỗ trợ của IPP2 chỉ diễn ra ở một số ít c|c trường đại học tham gia trong 

khoảng thời gian ngắn, năm 2015-2018. Do đó, sẽ là không thực tế để mong đợi IPP2 sẽ mang 

lại t|c động trực tiếp như thay đổi căn bản, toàn diện và xuyên suốt trong toàn bộ ngành giáo 

dục đại học. Tuy nhiên, các bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện IPP2 trong bối cảnh địa 

phương sẽ là nguồn tài sản đ|ng quý để áp dụng cho hoạt động quản lý hệ thống và cải thiện 

thể chế. 

2.6.1 Tầm quan trọng của tư duy và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo đại học 

Như đ~ đề cập ở trên, một kết quả đ|ng chú ý trong hợp phần xây dựng năng lực của IPP2 là 

chương trình đ~ giúp n}ng cao nhận thức v{ bước đầu thay đổi tư duy l~nh đạo trường đại học. 

Một đặc tính cố hữu của giáo dục đại học Việt Nam là chỉ chú trọng v{o định hướng giảng dạy. 

Định hướng này góp phần củng cố quan điểm cho rằng hoạt động đ{o tạo là nhiệm vụ chính của 

một trường đại học, dẫn đến hệ lụy nhu cầu đầu tư v{o c|c hoạt động khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo thấp. L~nh đạo trường đại học Việt Nam thường nhìn nhận chi tiêu cho nghiên cứu, đổi 

mới sáng tạo và khởi nghiệp là “chi tiêu” đơn thuần, thay vì coi đó l{ khoản “đầu tư”, do hoạt 

động n{y thường mang lại triển vọng lợi nhuận tài chính thấp hơn. Trong khuôn khổ hợp phần 

xây dựng năng lực, IPP2 đ~ thực hiện các buổi hội thảo đ{o tạo cho l~nh đạo trường đại học và 

các nhà hoạch định chính s|ch để giới thiệu các thông lệ quốc tế về vai trò của đại học trong 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Sự tham gia này giúp họ nhận ra tiềm năng của giáo dục khởi 
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nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp trường v{ đ}y có thể là một 

hướng đi mới cho sự phát triển của trường đại học. 

Hiện nay, năng suất nghiên cứu của c|c trường đại học ở Việt tính theo số lượng các bài báo 

khoa học còn khá hạn chế.33 Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số Tiến sỹ du học nước ngoài trở về Việt 

Nam đ~ tăng lên đ|ng kể trong những năm gần đ}y34, giúp củng cổ tính khả thi và sự thành 

công của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp đại học. Tuy nhiên, yếu tố vẫn chưa được triển 

khai tốt chính là nhận thức và sự ghi nhận tiềm năng của c|c nh{ l~nh đạo trường đại học.  

2.6.2 Vai trò của các giảng viên/cán bộ giảng dạy 

Một trong những hoạt động đầu tiên của IPP2 chính là lựa chọn một số giảng viên đại học để 

đ{o tạo thành chuyên gia/giảng viên/cán bộ đ{o tạo khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo – những 

người nhìn thấy triển vọng phát triển của một lĩnh vực chuyên môn mới v{ đam mê học hỏi. 

Mặc dù có thể không đủ tính đại diện cho toàn bộ giảng viên đại học tại Việt Nam, nhưng những 

giảng viên n{y đại diện cho một yếu tố tích cực trong hệ thống và các mức thưởng khích lệ có 

vai trò cần thiết, giúp khuyến khích giảng viên an tâm làm việc. 

Giảng viên đại học là cốt lõi của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp trường và trong việc giáo 

dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Chất lượng giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo dựa 

phần lớn v{o năng lực của giảng viên, vì đ}y chính l{ những người sẽ tiến hành hầu hết các 

nhiệm vụ quan trọng: thiết kế và phát triển chương trình giảng dạy, thực hiện giảng dạy và 

nghiên cứu khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, kết nối với các ngành, thực hiện chuyển giao công 

nghệ, cung cấp dịch vụ tư vấn, v.v... Việc mở rộng giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đòi 

hỏi một số lượng lớn giảng viên chuyên về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo v{ tăng cường kiến 

thức về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho tất cả giảng viên trong các chuyên ngành khác. Cần 

tích hợp giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo v{o chương trình giảng dạy đại học, thay vì 

t|ch riêng như một khóa học/chương trình độc lập.  

2.6.3 Mô hình hỗ trợ: Cung cấp định hướng lãnh đạo nhưng trao trách nhiệm và 

quyền sở hữu  

Đ}y l{ một bài học kinh nghiệm ở cả cấp quốc gia và cấp trường, có liên quan đến việc áp dụng 

cả phương ph|p “từ trên xuống” v{ “từ dưới lên”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cho đến nay, các 

đơn vị dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c trường đại học đều tự chủ và tự 

hạch toán ở mức độ cao. Việc trao quyền sẽ tạo động lực cho các tổ chức/cá nhân liên quan tạo 

ra các giá trị mới. Tuy nhiên, hỗ trợ tài chính của c|c cơ sở này ở giai đoạn đầu vẫn là cần 

thiết.35 

                                                           

33
 Xem Phụ lục 2. 

34 Tuy nhiên, không có dữ liệu về số lượng các chương trình học bổng của chính phủ (322, 911 dự án), các chương trình hợp tác 

quốc tế (VEF, Fulbright, DAAD, Endeavors ...) và hàng trăm ngàn cá nhân tự học ở nước ngoài để chứng minh lập luận này. 

Những người được phỏng vấn trong cuộc khảo sát tôi cũng đưa ra nhận xét tương tự về tiềm năng của các giảng viên hiện có. 

Ước tính có khoảng 29% giảng viên đại học đã học ở nước ngoài 
35

 Xem Chương 3. 
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Sự hỗ trợ của IPP2 khơi nguồn các phương ph|p tiếp cận mới, các hình thức hoạt động khác 

nhau tùy theo bối cảnh cụ thể của từng trường. Ví dụ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đ~ trở 

th{nh trung t}m đ{o tạo giảng viên khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo - một Trung tâm khởi 

nghiệp có mối quan hệ kết nối với nhiều doanh nghiệp v{ c|c cơ sở đ{o tạo khác trong vùng. 

Đ}y l{ kết quả từ sự kết hợp giữa tư duy đổi mới sáng tạo của l~nh đạo nh{ trường, nhu cầu của 

người d}n địa phương với sự phân công trách nhiệm và trao quyền sở hữu của IPP2.  

2.6.4 Nhân tố thành công 

Hai trường đại học Ngoại thương và FPT đ~ cho thấy bằng chứng rõ ràng về các nhân tổ quyết 

định sự thành công của giáo dục và phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, đó l{ (i) tầm 

nhìn, sự tham gia và tài trợ của c|c nh{ l~nh đạo trường đại học; (ii) xây dựng năng lực giảng 

viên nhằm có được một đội ngũ giảng viên được đ{o tạo tốt v{ được cung cấp định hướng lãnh 

đạo phù hợp; (iii) cam kết bền vững về tài chính cần cho đầu tư d{i hạn; (iv) tập trung phát 

triển chương trình giảng dạy; (v) có cơ chế thể chế hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo; và 

(vi) chủ động, tích cực trong mối quan hệ với các doanh nghiệp. 

Một điểm cần lưu ý ở đ}y chính l{ cần tránh biến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp thành phong trào nhất thời. Giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo có thể liên quan 

đến việc thực hiện rất nhiều hoạt động không có kết quả rõ ràng, cụ thể. Nhiều trường đại học 

vẫn chỉ nhìn nhận khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như một kênh thay thế dịch 

vụ định hướng nghề nghiệp sinh viên. Các hoạt động khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo có ý nghĩa 

rộng hơn rất nhiều và cần có được sự quan tâm của c|c nh{ l~nh đạo, thay vì chỉ là hoạt động 

được giao cho các hội đo{n trẻ thực hiện. Các mô hình tốt trong khía cạnh này là Đại học Ngoại 

thương và Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TPHCM – c|c trường đại học n{y đ~ thiết kế và 

triển khai kế hoạch phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo một cách bài bản, kỹ lưỡng. Để 

đạt kết quả tốt nhất, cần đưa nội dung giáo dục và phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

vào kim chỉ nam hanh động, kế hoạch chiến lược và hoạt động của trường đại học. 

2.6.5 Động lực của các bên tham gia IPP2  

Giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đ~ được đón nhận nồng nhiệt tại c|c trường đại học 

tham gia IPP2. C|c trường đều công nhận sự cần thiết phải đ{o tạo bổ sung giảng viên khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo v{ đ~ thực hiện các khóa học/chương trình/s|ng kiến khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo đa dạng dưới sự hỗ trợ của IPP2 tùy theo mức độ tham gia của l~nh đạo 

nh{ trường, sự phù hợp của bối cảnh, sự cam kết của trường đại học và sự sẵn có của các nguồn 

lực đầy đủ. C|c trường đại học đ~ gặp rất nhiều khó khăn, th|ch thức trong quá trình thực hiện 

giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo cấp trường do quy định ph|p lý liên quan đến chi tiêu tài chính còn khá hạn chế. C|c trường 

đại học công lập cần được cung cấp nhiều nguồn lực hơn cũng như được tao quyền tự chủ lớn 

hơn trong việc sử dụng nguồn lực đó. 

Hướng hỗ trợ của IPP2 cho c|c trường đại học tham gia chính là lựa chọn đầu tư v{o c|c nh}n 

tố tích cực, có động lực mạnh mẽ của hệ thống giáo dục đại học. Nguồn ngân sách của Chương 

trình không lớn và mô hình hỗ trợ của Chương trình hợp tác với trường đại học có thể là một ví 

dụ điển hình về c|ch c|c trường đại học và các nhà tài trợ có thể làm việc cùng nhau để đạt 

được kết quả tích cực. 
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2.7 Kết luận 

Đ|nh gi| ban đầu về tình hình thực hiện IPP2 trong lĩnh vực giáo dục đại học cho thấy nhiều 

thách thức vẫn cần được giải quyết nhưng ngược lại cũng cho thấy có nhiều cơ hội để khám phá 

cho c|c trường đại học ở Việt Nam trong quá trình phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Hoạt động can thiệp của IPP2 nhắm vào một lĩnh vực tương đối nhỏ của giáo dục khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo, đó l{, hỗ trợ giảng viên chuẩn bị các khóa học/chương trình khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo. Các khóa học/chương trình n{y hướng đến nâng cao nhận thức về phát triển 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và cung cấp kiến thức cần thiết để thúc đẩy tư duy khởi nghiệp 

của c|c nh{ đổi mới sáng tạo/doanh nghiệp khởi nghiệp/c| nh}n t{i năng, từ đó góp phần vào 

sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Mặc dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức kh|c nhau, nhưng c}u chuyện thành công của 

Đại học Ngoại thương v{ Đại học FPT, cùng với những thành tựu đạt được từ c|c đơn vị tham 

gia IPP2 kh|c đ~ chứng minh khả năng của c|c trường đại học tại Việt Nam trong việc áp dụng 

một mô hình mới phù hợp hơn với nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội. Các yếu tố thành công 

được x|c định bao gồm vai trò mạnh mẽ của đội ngũ l~nh đạo, sự hợp tác chặt chẽ với ngành 

công nghiệp và sự tự chủ hơn về thể chế. Vấn đề đặt ra chính là cần có các can thiệp về chính 

sách nhằm tạo khung pháp lý hỗ trợ c|c trường đại học Việt Nam.  

Nhận thức về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo mang lại hướng đi mới cho l~nh đạo c|c trường 

đại học, ngay đúng thời điểm khi hầu hết các trường đại học đang đối mặt với áp lực đòi hỏi 

phải thay đổi do sự chỉ trích từ công chúng về vai trò của nh{ trường, khi các doanh nghiệp 

ng{y c{ng đòi hỏi gắt gao hơn với sinh viên mới ra trường, khi nguồn lực ngân sách công cho 

giáo dục đại học bị cắt giảm, sự tồn tại của trường bị đe dọa bởi cuộc cách mạng công nghệ lần 

thứ tư, v{ sự cạnh tranh thu hút sinh viên ngày càng khốc liệt trên toàn cầu. Trước bối cảnh đó, 

l~nh đạo c|c trường đại học ở khắp mọi nơi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cân nhắc lại 

sứ mệnh và cách thức đóng góp cho x~ hội của mình. Các thực tiễn của IPP2 v{ ý tưởng phát 

triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo có thể cung cấp một hướng chuyển mình đổi mới sáng tạo 

và chiến lược cho c|c trường đại học.  
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CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ 

Tóm tắt nội dung Chương 3 

Đây là chương tổng kết lại Báo cáo. Chương này thảo luận các vấn đề được đưa ra bởi Sáng kiến 

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) và đề xuất các 

khuyến nghị cho hoạt động đào tạo và phát triển hệ sinh khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Nội 

dung chương này dựa trên các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai Chương trình IPP2. 

Quyền tự chủ thể chế cao hơn cho các trường đại học là điều kiện tiên quyết nhằm hướng tới cơ 

chế tài chính và sử dụng nhân sự tốt hơn. Một hệ thống ghi nhận cũng cần thiết cho các sáng kiến 

và thành tích tại các trường đại học trong lĩnh vực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, bao gồm việc 

đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá phù hợp và tích hợp vào các quy trình cấp bằng, xếp hạng và đánh 

giá kết quả. Phát triển thể chế và Xây dựng năng lực, phát triển giảng viên và nghiên cứu về khởi 

nghiệp và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực nên được ưu tiên trong đầu tư công. Việc miễn thuế 

cho các doanh nghiệp/công ty hỗ trợ Kkhởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, 

cao đẳng cũng sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các trường đại học và các ngành công nghiệp. 

Đây là điều cần thiết để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trong công tác dạy và học, 

các chương trình đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cũng như khung chương trình giảng 

dạy cần được bản địa hoá để hỗ trợ tối đa cho việc phát triển các kỹ năng và tư duy kinh doanh. 

Cần biên soạn Cẩm nang hướng dẫn cho cấp lãnh đạo và cán bộ các trường đại học nhằm cung 

cấp những kiến thức cơ bản, chiến lược hữu ích và hướng dẫn cụ thể đối với các quy định hiện 

hành có thể cản trở hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tư duy chiến lược và cam kết lâu 

dài của lãnh đạo các trường đại học là yếu tố vô cùng quan trọng.Các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp 

và đổi mới sáng tạo liên trường như Trung tâm Đổi mới sáng tạo hoặc các Vườn ươm doanh 

nghiệp cần được khuyến khích. Cộng đồng học thuật cần xem xét sâu hơn các vấn đề liên quan 

đến phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như bối cảnh khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại 

Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế, v.v... Các nhà tài trợ quốc tế cần tập trung bản địa hoá việc chuyển 

giao kiến thức và tập trung vào các lĩnh vực mà nỗ lực hỗ trợ quốc tế có thể tác động đáng kể. 

3.1 Giới thiệu 

Lý tưởng nhất là khi các biện pháp hỗ trợ của nh{ nước nhằm thúc đẩy khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo sẽ bao gồm việc cân nhắc một loạt c|c chính s|ch, cơ chế, chương trình v{ s|ng kiến, 

trong đó có c|c khung ph|p lý, ưu đ~i t{i chính (trợ cấp, tài trợ, khen thưởng, v.v.), c|c chương 

trình/ hình thức giáo dục v{ đ{o tạo, c|c cơ quan hỗ trợ và cung cấp thông tin. Chương n{y thảo 

luận các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai sáng kiến IPP2, l{ cơ sở để đề xuất các 

khuyến nghị cho các cán bộ hoạch định chính sách và các bên liên quan khác. Mục tiêu thảo luận 

cụ thể l{ đề xuất các giải pháp được chính phủ ủng hộ để hỗ trợ việc thể chế hóa các thành tựu 

của Chương trình IPP2. Phần thảo luận n{y được trình bày theo nhóm các bên liên quan mật 

thiết nhất, bắt đầu từ các cán bộ hoạch định chính sách ở cấp hệ thống. 

3.2 Đối với các cán bộ hoạch định chính sách ở cấp hệ thống 

Quá trình triển khai Chương trình IPP2 đ~ bộc lộ sự thiếu hụt nghiêm trọng trong công t|c đ{o 

tạo khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trên toàn hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Hệ quả là 

c|c trường đại học chưa ph|t huy được vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hệ sinh 
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thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo quốc gia như kỳ vọng. Do sự tham gia hạn chế của các 

trường đại học, các bên liên quan chủ yếu khác và các chính sách hỗ trợ mới vẫn đang trong quá 

trình xây dựng, có thể nói rằng hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạoở Việt Nam vẫn còn 

trong tình trạng kém phát triển. 

Sự thành công của các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh đòi hỏi nhiều điều kiện được xác 

định bởi các yếu tố kết hợp trong mô hình khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của Isenberg 

(2011), trong đó gi|o dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo chính là một trong những yếu tố 

quan trọng nhất. Việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp là một nhu cầu toàn diện, đòi hỏi công tác 

đ{o tạo khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại c|c trường đại học phải đặt trọng t}m v{o năng lực 

đổi mới sáng tạo v{ coi đó l{ cốt lõi của các công ty khởi nghiệp. Trong những năm gần đ}y, c|c 

trường đại học Việt Nam có nỗ lực rõ nét hơn theo định hướng n{y, tuy nhiên định hướng giảng 

dạy vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Tóm lại, đổi mới sáng tạo chưa được chú trọng đúng mức, dẫn 

đến một khoảng cách lớn từ nghiên cứu đến thương mại hóa dự án. Trong báo cáo này, chúng 

tôi sử dụng thuật ngữ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo với nhận thức rõ ràng về sự cần thiết 

phải nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong mọi sáng kiến khởi nghiệp. 

3.2.1 Tăng cường quyền tự chủ của các trường đại học 

Tự chủ về tổ chức quản trị l{ điều kiện tiên quyết cho các sáng kiến tại c|c trường đại học. Mặc 

dù c|c trường đại học đ~ được trao quyền tự chủ nhiều hơn, song vẫn còn tồn tại một số rào 

cản. Công t|c đ{o tạo khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo không thể thành công khi bản thân các 

trường đại học chưa được tự chủ tài chính. Một trường đại học theo định hướng doanh nghiệp 

là một trường có thể tồn tại và thích nghi trong những điều kiện môi trường phức tạp và bất ổn 

(Clark, 2001). Khả năng thích ứng này phụ thuộc lớn v{o năng lực của trường trong việc ứng 

phó với những hoàn cảnh môi trường thay đổi, cũng như l~nh đạo nh{ trường có quyền đưa ra 

quyết định nhanh chóng. Đến nay, quyền tự chủ của trường đại học ở Việt Nam vẫn còn hạn chế 

về nhiều mặt, không chỉ bởi yêu cầu kiểm soát của Bộ GD&ĐT mà còn bởi quy định luật pháp 

nói chung v{ đặc biệt l{ theo c|c quy định của các bộ ngành khác. Ví dụ, hoạt động đầu tư v{o 

c|c trường đại học công được quy định bởi Luật đầu tư công; hoạt động tài chính do Bộ Tài 

chính quy định; tiêu chuẩn đ|nh gi| chất lượng giảng viên đại học do Bộ Nội vụ quy định v.v... 

Những quy định n{y thường bộc lộ nhiều điểm cứng nhắc và bất cập, dẫn đến rào cản đối với 

các sáng kiến thể chế. Các ràng buộc này phải được x|c định và loại bỏ thì c|c trường đại học 

mới có thể vận hành tương tự như c|c đơn vị khởi nghiệp. 

3.2.2 Cơ chế tài trợ và cung cấp tài chính 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg (Đề |n 844) v{ Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ, Chính 

phủ sẽ hỗ trợ nguồn kinh phí để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo v{ đ{o tạo khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trên toàn quốc. Trong phần này, chúng tôi bàn luận xem nguồn kinh 

phí này có thể được sử dụng tối ưu nhất trong c|c lĩnh vực nào và qua những cách thức nào.  

Chúng tôi khuyến nghị rằng việc phát triển thể chế và xây dựng năng lực nên l{ ưu tiên h{ng 

đầu. Cần cấp kinh phí để đ{o tạo giảng viên, thực hiện nghiên cứu về khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo và tăng cường quan hệ giao lưu trao đổi với đối tác quốc tế, thông qua những mục tiêu 

cụ thể và kết quả có thể đo lường được. Ưu tiên thứ hai là thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo tại c|c trường đại học. 
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Kinh phí của Nh{ nước có thể được cấp dưới nhiều hình thức khác nhau: 

(i) Các khoản tài trợ đối ứng được cấp trực tiếp cho một trường đại học dưới dạng tài trợ trọn 

gói. Mục tiêu ở đ}y l{ việc hỗ trợ t{i chính công nên được đưa ra dưới dạng cấp vốn mồi 

(seeding grant) cho một dự án cụ thể chứ không chỉ đơn giản là bao cấp hoặc trợ giá nói chung 

(subsidy). Các khoản tài trợ đối ứng rất quan trọng vì chúng khuyến khích c|c trường phân bổ 

số tiền tương ứng từ doanh thu do trường tạo ra để thu hút hỗ trợ tài chính từ Chính phủ. Mô 

hình này phù hợp l{m cơ sở để khuyến khích thành lập c|c đơn vị dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo trong c|c trường đại học. 

 (ii) Các khoản tài trợ dựa trên kết quả thực hiện để thúc đẩy các hoạt động cụ thể như các sự 

kiện xã hội, hội thảo, giao lưu trao đổi, v.v... Đ}y l{ một trong những cơ chế tài trợ m{ Chương 

trình IPP2 đ~ |p dụng khi hỗ trợ c|c trường đại học trong quá trình thực hiện Chương trình. 

Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ n{y mang tính không thường xuyên và chỉ phù hợp với một số loại 

hoạt động được công chúng chú ý. 

(iii) Học bổng tham gia vào các chương trình xây dựng năng lực và chương trình đào tạo giảng 

viên nguồn được cấp trên cơ sở cạnh tranh về thành tích. Cách tiếp cận n{y cũng l{ một cơ chế 

t{i chính được IPP2 áp dụng khi tiến h{nh c|c khóa đ{o tạo giảng viên nguồn. Một kế hoạch tài 

trợ với những đặc điểm trên đ~ giúp tuyển chọn những người tích cực v{ đủ điều kiện nhất để 

tham gia Chương trình. Với thực tế khái niệm về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là một khái 

niệm mới ở Việt Nam, chất lượng của những người tiên phong triển khai là yếu tố quan trọng, 

đảm bảo rằng việc chuyển giao kiến thức đi đúng hướng. 

(iv) Các khoản tài trợ cho hoạt động nghiên cứu nhằm củng cố kiến thức về khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo được cung cấp trên cơ sở cạnh tranh. Kinh phí Nh{ nước cấp cho hoạt động nghiên 

cứu có thể được tiếp cận thông qua nhiều kênh khác nhau, tuy nhiên các Quỹ nghiên cứu 

chuyên về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo do Bộ KH&CN hoặc Bộ GD&ĐT quản lý có thể giúp 

cộng đồng học thuật có khả năng tiếp cận dễ d{ng hơn v{ ứng dụng kết quả nghiên cứu tốt hơn 

để đẩy mạnh hiểu biết của chúng ta về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo .  

Tuy nhiên, một thách thức đ|ng kể được nhận biết trong quá trình triển khai IPP2 l{ c|c cơ chế 

hỗ trợ tài chính công hiện có yêu cầu mức độ chấp nhận rủi ro bằng không. Tình trạng này làm 

cho hoạt động đầu tư v{o bất kỳ dự |n kinh doanh n{o do c|c cơ sở giáo dục đại học công lập 

thực hiện đều trở nên rất khó khăn, v{ kể cả các quan hệ đối tác công-tư cũng không được 

khuyến khích. Đồng thời, chưa có cơ chế cho phép thành lập Quỹ đầu tư của Trường đại học, do 

vậy, cần ban h{nh quy định pháp luật mới cho phép c|c trường đại học được chấp nhận những 

rủi ro trong đầu tư, tương tự như đối với các doanh nghiệp nh{ nước. 

3.2.3 Khích lệ các trường đại học theo định hướng doanh nghiệp 

Hệ thống hiện tại không có bất kỳ hình thức n{o để công nhận hay vinh danh cho sáng kiến của 

c|c trường đại học trong việc kết nối với doanh nghiệp và tăng cường tính chất khởi nghiệp của 

trường. C|c trường đại học cần được khuyến khích tham gia vào các hoạt động kinh doanh, có 

thể dưới những hình thức kh|c nhau như xếp hạng, phân tầng/phân loại hoặc tài trợ bổ sung 

dựa trên kết quả thực hiện. Mặc dù thứ hạng không nên là tiêu chí phân bổ nguồn lực cho c|c cơ 
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sở giáo dục đại học36, trong một môi trường định hướng thị trường hơn, một thứ hạng cao sẽ 

mang lại lợi thế về mặt uy tín và thành công về mặt marketing cho c|c trường. Các nhà hoạch 

định chính sách có thể tận dụng động lực n{y để đạt được các mục tiêu cụ thể. 

Hiện tại không có hệ thống xếp hạng đại học chính thức ở Việt Nam. Một sáng kiến đ|ng lưu ý l{ 

hoạt động xếp hạng 49 trường đại học được thực hiện v{o năm 2017 bởi một nhóm học giả. 

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Chính phủ Việt Nam khuyến khích việc xếp hạng 

nhằm tạo cơ chế thúc đẩy tính minh bạch v{ đ|nh gi| uy tín, chất lượng đ{o tạo tại bậc đại học. 

Trong bất kỳ hệ thống xếp hạng n{o trong tương lai cho c|c tổ chức giáo dục đại học ở Việt 

Nam, chúng ta cần xem xét rõ ràng tầm quan trọng của những đóng góp về mặt thể chế đối với 

việc hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Các tiêu chuẩn liên quan có thể bao gồm: 

sự tích cực hợp tác giữa c|c trường đại học và doanh nghiệp thể hiện qua số lượng các hợp 

đồng/kết nối với các doanh nghiệp; số lượng người khởi nghiệp trong số cựu sinh viên đại học; 

số lượng bằng sáng chế và giải pháp công nghệ đạt được; giá trị doanh thu của hoạt động tư vấn 

với doanh nghiệp và từ việc thương mại hóa các nghiên cứu; tỷ lệ thu nhập phát sinh từ các 

nguồn lực ngo{i nh{ nước; mức độ tham gia của doanh nghiệp trong công tác quản trị trường 

đại học, phát triển chương trình giảng dạy và hoạt động giảng dạy; số lượng c|c chương 

trình/hoạt động khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và số dự án nghiên cứu cộng tác; số lượng các 

dự án sinh viên có giới doanh nghiệp tham gia đồng hướng dẫn; sự hiện diện của c|c cơ quan 

đơn vị cấp trường được thiết lập cho hoạt động giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo; và 

mức độ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, chẳng hạn như thông qua việc thành lập các trung tâm 

Vườn ươm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. Các tiêu chuẩn n{y cũng có thể được áp dụng để 

đ|nh gi| kết quả hoạt động của trường đại học, kể cả cho phục vụ mục đích ghi nhận thành tích 

hay phân bổ nguồn lực. 

Những thay đổi trong các chỉ số đ|nh gi| ở trên cũng sẽ làm giảm áp lực đối với c|c cơ sở giáo 

dục đại học trong việc xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu, hiện là chỉ số đ|nh gi| duy nhất được 

công nhận về chất lượng của c|c trường. C|c trường đại học vốn được cho l{ có uy tín trên cơ 

sở các kết quả nghiên cứu. Vì vậy, hiển nhiên c|c trường đại học của Việt Nam luôn tìm mọi 

cách tự định vị l{ “trường đại học nghiên cứu” thông qua tăng số lượng bài báo khoa học. Việc 

dựa vào một số nhà nghiên cứu thường công bố nhiều ấn phẩm để tăng danh tiếng cho trường 

đại học, trả nhiều tiền cho các nhà nghiên cứu liên quan được xem là một hiện tượng không 

lành mạnh, đóng góp ít cho x~ hội và có thể tạo ra môi trường dung túng các hành vi gian lận37. 

Những đóng góp của c|c cơ sở giáo dục đại học trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo cần được đo lường và trở thành một chỉ số bổ sung để đ|nh gi| chất lượng trường đại 

học, qua đó khích lệ những sáng kiến ở cấp trường  nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo tại c|c cơ sở giáo dục đại học.  

3.2.4 Giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: Xây dựng chương trình giảng dạy 

Hiện tại, trong c|c trường đại học tham gia IPP2, các khóa học khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

được thiết kế như một khóa học tùy chọn hoặc một chương trình đ{o tạo ngắn hạn. Các hình 

                                                           

36 Xem thêm tại http://www.encuentro-rankings.unam.mx/Documentos/Final-declaration-english.pdf 

37 Xem thêm: “Sự lạm dụng đánh giá nghiên cứu”. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140204141307557 
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thức học này linh hoạt nhưng lại thiếu kiểm soát về chất lượng. Để một khóa học khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo trở thành một chương trình cấp bằng được công nhận, cần có sự phê duyệt 

của Bộ GD&ĐT, cũng như sự đầu tư v{o c|c nguồn lực hỗ trợ học tập cần thiết. 

Kinh nghiệm quốc tế, cùng với kết quả của các hoạt động IPP2 về nâng cao nhận thức v{ tăng 

cường năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho thấy công tác giáo dục khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo cần được tích hợp v{o chương trình đ{o tạo bậc đại học. Mục đích của giáo dục 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cần được đặt trong ý thức đổi mới sáng tạo rộng hơn v{ nên 

tập trung vào việc phát triển tư duy kinh doanh cho sinh viên. Để hiện thực hóa các mục tiêu 

này, báo cáo khuyến nghị như sau: 

 Kiến thức cơ bản/ kỹ năng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cần phải là một phần bắt 

buộc trong kết quả học tập tại bậc đại học. Với tầm quan trọng của tư duy v{ năng lực 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong hầu hết các ngành nghề, chúng tôi đề xuất rằng 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là một trong các kết quả học tập cần thiết cho sinh viên 

tốt nghiệp đại học. Yêu cầu n{y không có nghĩa l{ mọi trường đại học phải có các khóa 

học về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo hoặc c|c chương trình chuyên ng{nh, nhưng 

việc xây dựng chương trình giảng dạy trong tất cả chương trình học đều cần tích hợp 

hợp phần khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong kết quả học tập cần đạt được. 

 Chương trình giảng dạy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cần được chuẩn hóa. Giáo dục 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau 

tùy theo đặc điểm và nhu cầu cụ thể của từng trường và có thể bao gồm khóa học tự 

chọn/bắt buộc, chương trình đ{o tạo ngắn hạn cho người khởi nghiệp/doanh nghiệp 

khởi nghiệp/huấn luyện viên hoặc chương trình cấp bằng cho các giảng viên đại 

học/nhà nghiên cứu. Việc quyết định những loại hình chương trình n{o sẽ triển khai cần 

được thực hiện ở cấp cơ sở giáo dục, phù hợp với chiến lược của từng cơ sở giáo dục. 

Tuy nhiên, các kết quả học tập cần đạt được, yêu cầu chương trình giảng dạy, hồ sơ nghề 

nghiệp của những người khởi nghiệp v{ phương ph|p dạy/học cần được xây dựng dưới 

sự hỗ trợ của Chính phủ. Một tổ công tác bao gồm các chuyên gia của Bộ GD&ĐT v{ Bộ 

KH&CN cần làm việc cùng nhau để giải quyết về vấn đề này, sử dụng tư liệu đầu vào là 

c|c khóa đ{o tạo giảng viên nguồn làm tài liệu tham khảo. 

 Phản hồi từ những đối tượng thụ hưởng c|c chương trình đ{o tạo giảng viên nguồn cần 

được ph}n tích để l{m đầu vào cho việc thiết kế chương trình giảng dạy, trong đó cần 

đặc biệt chú trọng tính tương thích của nội dung giảng dạy phù hợp với bối cảnh, ảnh 

hưởng văn hóa v{ đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Một chương trình 

giảng dạy cốt lõi sẽ là nguồn t{i nguyên quý gi| nhưng cần xem xét cẩn trọng mức độ mà 

chương trình n{y có thể điều chỉnh để đ|p ứng nhu cầu của từng địa bàn. Không có 

chương trình n{o “phù hợp với tất cả mọi nhu cầu" tại mọi trường đại học hoặc chương 

trình học, do đó việc chuẩn hóa và bản địa hoá cần phải đi đôi với mục đích tăng cường 

hiệu quả giáo dục về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo.  

3.2.5 Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên 

Việc tập trung n}ng cao năng lực là cần thiết để có thể phát triển giáo dục khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo bền vững và dài hạn. Đ{o tạo giảng viên đại học và nhà nghiên cứu l{ ưu tiên h{ng 

đầu. Năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo được tích hợp v{o chương trình giảng dạy bậc 
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đại học sẽ tạo áp lực lớn đối với việc phải có giảng viên có trình độ. Vấn đề này sẽ đòi hỏi cam 

kết mạnh mẽ của l~nh đạo Bộ/trường đại học, cũng như phải có các nguồn lực dồi dào. 

C|c chương trình đại học và sau đại học phù hợp về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cần được 

chuẩn bị cho các giảng viên và cán bộ nghiên cứu cốt lõi, những người được dự kiến sẽ giảng 

dạy các khóa học/chương trình khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại c|c cơ sở giáo dục đại học. 

Cách tiếp cận của chương trình IPP2 trong việc lựa chọn người tham gia c|c khóa đ{o tạo giảng 

viên nguồn có thể được áp dụng ở đ}y, với các học bổng được xét duyệt cạnh tranh, dựa trên 

th{nh tích để đảm bảo những học viên tích cực v{ năng động nhất sẽ trở thành nhân sự cốt lõi 

trong quá trình phát triển giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Tuy nhiên, cũng cần có một lượng đ|ng kể các giảng viên khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tham 

gia tích hợp khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo thành một hợp phần của c|c chương trình đại học 

khác. Thực hiện lại c|c khóa đ{o tạo giảng viên nguồn là một sáng kiến cần đến kinh phí hỗ trợ 

của Nh{ Nước như được thảo luận trong các phần dưới đ}y về tài trợ kinh phí.  

Quan hệ đối tác quốc tế trong phát triển năng lực đội ngũ giảng viên cần được nhấn mạnh. 

Chương trình IPP2 l{ một sáng kiến nhằm đ|p ứng nhu cầu cấp thiết cho các giảng viên khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo khi bắt đầu giảng dạy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Về lâu dài, 

Việt Nam cần phải có các học giả/chuyên gia/nhà nghiên cứu có uy tín với chuyên môn bao gồm 

kiến thức phát triển mới nhất trên toàn cầu về các hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Việt Nam phải đầu tư v{o hợp tác quốc tế để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao như trên 

vì những nhân sự này sẽ có vai trò dẫn dắt trong quá trình phát triển năng lực đội ngũ giảng 

viên. 

3.2.6 Thúc đẩy nghiên cứu về giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và phát 

triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

Giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cần được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu về khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Như đ~ chỉ ra trong Chương 2, c|c kh|i niệm về khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam, và sự hiểu biết về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo 

thậm chí khác với nhận thức ban đầu theo thông lệ quốc tế. 

Xây dựng chương trình giảng dạy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, tri thức chuyên môn về khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo v{ c|c phương ph|p giảng dạy, các ảnh hưởng của yếu tố văn hóa 

v.v... là một số vấn đề cần được nghiên cứu. Mô hình Isenberg (2011) về hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo cho thấy tầm quan trọng của bối cảnh bản địa - môi trường pháp lý bản địa, thị 

trường v{ điều kiện nguồn nhân lực cần được tìm hiểu thông qua nghiên cứu khoa học. Hiểu 

biết về cách các yếu tố này hoạt động và có liên quan với nhau trong bối cảnh của địa phương là 

nền tảng cho giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo. Đ}y l{ những câu hỏi chưa được trả lời trong quá trình thực hiện Chương 

trình IPP2. 

Một thách thức điển hình trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là 

quan hệ hợp tác kém mật thiết giữa c|c trường đại học và các doanh nghiệp. Do đó, cần nghiên 

cứu thêm về vấn đề n{y cũng như cần h{nh động nhiều hơn trong việc sử dụng các kết quả của 
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nghiên cứu, ví dụ, bằng cách đúc kết những điển hình thành công và chia sẻ kinh nghiệm giữa 

c|c đồng nghiệp.38 

Kinh phí hỗ trợ của Nh{ nước v{ c|c cơ chế tiếp cận đặc biệt phải được áp dụng cho việc thúc 

đẩy loại hình nghiên cứu này. Theo kinh nghiệm của c|c trường đại học tham gia Chương trình 

IPP2, tài liệu hướng dẫn có thể l{ bước đầu tiên để trang bị cho cấp quản lý trường đại học và 

cấp cán bộ có những kiến thức v{ thông tin cơ bản cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện sáng 

kiến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

3.2.7 Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại mỗi trường đại học 

Giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo không chỉ đơn thuần là giảng dạy, m{ l{ đ{o tạo dựa 

trên trải nghiệm, tích hợp hoàn toàn vào công việc v{ dưới sự hướng dẫn của một người huấn 

luyện/cố vấn chuyên nghiệp. Theo nghĩa đó, một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại mỗi 

trường đại học (bao gồm c|c đơn vị dịch vụ, các doanh nghiệp/công ty khoa học và công nghệ 

thuộc trường đại học, các công ty khởi nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm của trường đại học, các 

chiến lược và chính sách thể chế, mối liên kết giữa trường đại học, nh{ đầu tư, doanh nghiệp và 

chính phủ)39 sẽ có t|c động đ|ng kể thông qua việc thiết lập môi trường khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo cho giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại c|c trường đại học. 

Các giải pháp hỗ trợ của Chương trình IPP2 không bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho các trường đại 

học tham gia, kể cả để thiết lập hoặc vận hành các giải pháp này, trừ các khoản tài trợ cấp cho 

một số hoạt động do trường thực hiện. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế đưa ra những bằng 

chứng về tầm quan trọng của hệ sinh thái tại các trường đại học trong phát triển khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo,40 và nghiên cứu của chúng tôi phản ánh một câu hỏi cần giải quyết, đó l{ cơ 

chế tài trợ để giúp c|c đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo năng động hơn.  

                                                           

38
Một ví dụ là sự đổi mới sáng tạo thành công được hỗ trợ và đặt hàng bởi một công ty: https://tuoitre.vn/may-ban-pho-tu-

dong-dau-tien-cua-viet-nam-1285826.htm 

39
Các dịch vụ KN&ĐMST trong các cơ sở giáo dục đại học có thể được phân thành hai loại chính: (1) Các đơn vị hỗ trợ E & I: 

Những đơn vị này bao gồm các vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm/câu lạc bộ nhà doanh nghiệp, văn phòng 

chuyển giao công nghệ, văn phòng quản l{ sở hữu trí tuệ v.v. hoạt động như một cơ quan độc lập hoặc gắn liền với các trường 

đại học. Các cơ quan trên thực hiện hai chức năng chính: (i) Giáo dục và hỗ trợ KN&ĐMST; (ii) Gắn nghiên cứu tại trường đại 

học với các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư mạo hiểm. (2) Một 

doanh nghiệp liên doanh hoạt động với tư cách là doanh nghiệp KH&CN hoặc các công ty khởi nghiệp gắn liền hoặc liên quan 

đến trường đại học : Những cơ quan trên hoạt động như một doanh nghiệp sử dụng vốn, tài nguyên, nhân sự và mối liên hệ 

của trường đại học để thương mại hóa nghiên cứu và tạo ra lợi nhuận. Các cơ quan này tạo thêm thu nhập cho cán bộ/ giảng 

viên/ sinh viên trường đại học, bổ sung nguồn lực cho trường đại học và tạo cơ hội kết nối giữa trường đại học và doanh 

nghiệp. Theo nghiên cứu của chúng tôi, tất cả các đơn vị trên đều tự chủ về tài chính ở một mức độ nhất định.Mô hình tài chính 

bao gồm hỗ trợ bởi một dự án được tài trợ bởi chính quyền địa phương, và/hoặc các nhà tài trợ quốc tế, và các khoản thu tự 

tạo ra. Hầu hết các đơn vị hỗ trợ được các trường cung cấp cơ sở hạ tầng/văn phòng ban đầu. Nhiều đơn vị được trả lương 

bằng một mức lương cơ bản. Tuy nhiên, mức độ tự chủ về tài chính của các đơn vị là khác nhau. Các đơn vị hỗ trợ E & I có thể 

được cấp chi phí hoạt động hàng năm hoặc theo từng trường hợp và thường ở mức khá khiêm tốn. Một ví dụ về loại hình này là 

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Một số cơ quan thuộc loại hình này có nguồn tài chính bổ 

sung từ các dự án kinh doanh tạo ra doanh thu.Ví dụ như Trung tâm ĐMST của Trường Đại học Ngoại thương, BKH của Trường 

Đại học Bách Khoa, ITP của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,v.v. Mô hình kinh doanh bao gồm cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT, 

cho thuê không gian làm việc và nghiên cứu, tư vấn, đào tạo. Loại hình thứ hai, liên doanh kinh doanh gắn liền với một trường  

đại học, hoạt động như một doanh nghiệp và chủ yếu là tự chủ tài chính, thậm chí có thể mang lại thu nhập cho trường đại học.   

40
Tham khảo trường hợp của Phần Lan, Singapore và Nhật Bản tại Phụ lục 1. 
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Vấn đề cốt yếu đối với c|c đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là tính bền vững. Cho 

đến nay chi phí hoạt động của c|c đơn vị đều dựa trên những khoản tài trợ hoặc dự án nhất 

định. Do hoạt động trong phạm vi một dự án, họ có c|c chương trình l{m việc cụ thể v{ có đủ 

kinh phí cho các hoạt động, chủ yếu l{ đ{o tạo, huấn luyện, cố vấn v{ tư vấn. Họ cũng tổ chức 

các sự kiện xã hội để quảng bá khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Các sự kiện này bao gồm các 

cuộc thi, lễ hội, thi ý tưởng kinh doanh tốt nhất v.v... Khi các dự án kết thúc v{ c|c đơn vị không 

thể tạo thêm thu nhập, hoạt động của họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Các báo cáo cho 

thấy doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ ngo{i đ{o tạo vẫn còn hạn 

chế ở thời điểm hiện tại. 

Với thực tế l{ c|c đơn vị n{y đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp một nền tảng cho việc 

triển khai các sáng kiến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho các giảng viên và sinh viên, các 

đơn vị cần được cấp một khoản đầu tư ban đầu để hỗ trợ cho các hoạt động của dự án. Khoản 

hỗ trợ này sẽ được coi l{ chi phí đ{o tạo. Về dài hạn, c|c mô hình đối t|c công tư (PPP) có thể 

được coi là một mô hình tài chính khả thi cho những đơn vị này. 

Một khuyến nghị khác là kết hợp c|c đơn vị có khả năng tạo ra doanh thu cao với c|c đơn vị hỗ 

trợ có chức năng chính l{ thực hiện giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Đ}y l{ mô hình 

được Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh áp dụng, trong đó bao 

gồm cả Trung tâm khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo (IEC). Cần ph}n công l~nh đạo, bao gồm cả 

trao quyền cho những người có thẩm quyền quyết định. Nên áp dụng học phí cho hầu hết các 

loại hình đ{o tạo để đảm bảo tính bền vững khi các khóa học/chương trình khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo được xem là rất hữu ích cho học viên. Về dài hạn, c|c đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo trong c|c trường Đại học phải kết nối với các doanh nghiệp v{ nh{ đầu tư để 

có thể phát triển bền vững. 

3.2.8 Ban hành tài liệu hướng dẫn cho các trường đại học 

Qua phản ánh của l~nh đạo c|c trường đại học tham gia Chương trình IPP2, hầu hết c|c trường 

đều mong muốn thúc đẩy giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và phát triển khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo tại trường mình nhưng họ chưa biết phải làm gì và tìm nguồn lực, nhân sự có 

năng lực từ đ}u. Chúng tôi khuyến nghị rằng việc ban hành tài liệu hướng dẫn cho các trường 

đại học về việc phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là một hình thức hỗ trợ cần thiết. 

Tài liệu hướng dẫn ít nhất cần đề cập đến các nội dung sau: 

 Tổng quan về đại học theo định hướng doanh nghiệp: Khái niệm cơ bản, yếu tố thành 

công, hoạt động điển hình, thẻ điểm để so s|nh đối chuẩn, v.v. 

 Tài trợ nguồn lực cho công tác giáo dục và phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: Tài 

liệu cần đưa ra hướng dẫn chi tiết về các nguồn thu được sử dụng cho các hoạt động 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, bao gồm đầu tư v{o c|c dự án kinh doanh của trường 

đại học/các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), v.v... Phần này cần tham 

khảo các tài liệu ph|p lý có liên quan cho phép c|c trường được sử dụng các nguồn lực. 

Ví dụ, Luật Giáo dục đại học năm 2012 quy định c|c trường đại học dân lập phải đầu tư 

25% chênh lệch thu chi h{ng năm v{o c|c hoạt động phát triển (cải thiện cơ sở hạ tầng, 

đ{o tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, dịch vụ phục vụ sinh viên, hoặc các hoạt động 

từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội). Đối với c|c trường đại học công lập, tài liệu 

hướng dẫn cần chỉ rõ cách thức c|c trường có thể thành lập Quỹ đổi mới sáng tạo hoặc 
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đầu tư v{o c|c mô hình đối tác hợp t|c công tư. Trường cũng cần được tư vấn về cách sử 

dụng quỹ nghiên cứu để tiến hành đổi mới sáng tạo hoặc các hoạt động đầu tư kinh 

doanh khác. 

 Xây dựng chương trình giảng dạy: C|c trường cần được cung cấp thông tin chi tiết về các 

khung chương trình khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho các loại hình chương trình 

khác nhau (khóa học bắt buộc/tùy chọn/chương trình đại học/khóa đ{o tạo ngắn hạn), 

yêu cầu về kết quả học tập của sinh viên, tiêu chuẩn giảng viên, quy trình đảm bảo chất 

lượng v.v. 

 Quyền sở hữu trí tuệ khi kết quả nghiên cứu được thương mại hóa: C|c trường đại học 

cần được giải thích về cách thức tham gia qu| trình thương mại hóa và giải quyết những 

thách thức liên quan đến cơ chế phân chia lợi ích. 

 Quan hệ đối tác công-tư: C|c trường có nhu cầu được giải đ|p vướng mắc về quyền sở 

hữu của dự |n kinh doanh có liên quan đến kinh phí do nh{ nước/quỹ công tài trợ, dự 

án tự tài trợ và dự |n được tài trợ bên ngoài từ khu vực tư nh}n. 

 Tài liệu hỗ trợ: Cung cấp danh sách các tài liệu tham khảo đ~ tuyển chọn làm kinh 

nghiệm và truyền cảm hứng. 

3.2.9 Tăng cường quan hệ đối tác giữa đại học và doanh nghiệp 

Quan hệ đối tác giữa c|c trường đại học và doanh nghiệp là chìa khóa cho hoạt động giáo dục và 

phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Nh{ nước nên xem xét miễn thuế để khuyến khích 

các khoản chi phí doanh nghiệp/dự án kinh doanh hỗ trợ cho hoạt động giáo dục và phát triển 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c cơ sở giáo dục đại học.  

3.3 Đối với các lãnh đạo trường đại học 

Các kết quả được trình b{y trong Chương 2 x|c định một trong những yếu tố thành công quan 

trọng nhất trong phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại c|c cơ sở giáo dục đại học là 

l~nh đạo trường đại học. Thực tiễn triển khai Chương trình IPP2 v{ một số kinh nghiệm thành 

công trong phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho thấy tầm quan trọng của nguồn lãnh 

đạo này. Một cam kết mạnh mẽ của l~nh đạo trường đại học l{ điều kiện tiên quyết để thành 

công trong phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong phạm vi c|c cơ sở giáo dục đại học. 

Công tác giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức 

khác nhau. Việc thực hiện loại hình khóa học/chương trình n{o phải là quyết định ở cấp trường, 

để có thể phù hợp với chiến lược của trường đại học. Tương tự, mô hình tài chính của c|c đơn 

vị hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cũng phụ thuộc vào bối cảnh cụ thể, nguồn lực sẵn có 

và mục đích của trường học. Mỗi trường học cần phải đặt ra mục tiêu cụ thể của mình về giáo 

dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tùy thuộc vào nhiệm vụ, nguồn lực và cam kết của trường 

đối với phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Trong phần này chúng tôi thảo luận về một số vấn đề phổ biến được x|c định trong các cuộc 

khảo sát của chúng tôi. Các vấn đề này có thể cản trở sự phát triển giáo dục khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại mỗi trường đại học. 
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3.3.1 Các vấn đề về sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ đối với các dự án kinh 

doanh vận hành như các doanh nghiệp KH&CN hoặc các công ty khởi nghiệp gắn 

liền hoặc liên quan đến trường đại học 

Như đ~ lưu ý trong Chương 2, c|c doanh nghiệp khởi nghiệp/doanh nghiệp tăng trưởng cao 

đều dựa trên các hoạt động thương mại hóa công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, 

một mặt, năng lực  đổi mới sáng tạo của cán bộ giảng viên còn hạn chế, mặt kh|c, năng lực của 

c|c Văn phòng chuyển giao công nghệ, văn phòng quản lý sở hữu trí tuệ tại c|c trường đại học 

cũng còn khiêm tốn do thiếu nhân sự chuyên nghiệp. Hầu hết các cán bộ nh}n viên đều làm việc 

kiêm nhiệm vì họ còn phải thực hiện các nhiệm vụ chính khác. Có hai vấn đề liên quan đến 

quyền sở hữu trí tuệ: thứ nhất, nguồn gốc của công nghệ và  đổi mới sáng tạo, và thứ hai, quyền 

sở hữu trí tuệ thuộc về ai khi nghiên cứu được thực hiện tại trường đại học sử dụng kinh phí 

của trường/của nh{ nước/quỹ tư nhân.  

Những kinh nghiệm của Trung tâm Sáng tạo Sài Gòn (Saigon Innovation Hub - SIHUB) trong 

việc giải quyết vấn đề này có thể hữu ích với c|c trường. SIHUB cho biết họ đ~ giao lại nhiệm vụ 

này cho một bên thứ ba có chuyên môn trong phân tích những đóng góp của từng đối tác và 

từng yếu tố (t{i nguyên, lao động học thuật, đóng góp chung v.v...) v{ x|c định tỷ lệ sở hữu. 

Chúng tôi khuyến nghị rằng kinh nghiệm n{y nên được áp dụng rộng r~i hơn. Kinh nghiệm 

quốc tế trong vấn đề n{y cũng nên được xem xét. đại học Aalto của Phần Lan có một đơn vị 

chức năng kết nối các giảng viên đại học với các doanh nghiệp nhằm mục đích tạo ra sản phẩm 

mới, cũng như cung cấp các giải pháp kỹ thuật hoặc kinh doanh. Sau đó, c|c chuyên gia đ|nh gi| 

khả năng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, hỗ trợ bằng sáng chế v{ đề xuất việc phân 

chia doanh thu từ việc chuyển giao tri thức hoặc cấp giấy phép. Cách tiếp cận này vẫn còn mới 

mẻ ở Việt Nam, nơi c|c giảng viên phải tự tìm c|ch thương mại hóa nghiên cứu của riêng họ và 

chủ yếu là bên ngo{i trường đại học của họ. 

3.3.2 Xây dựng các bài giảng đại học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và cộng 

đồng các nhà nghiên cứu, Mạng lưới người trong ngành nhằm trao đổi kiến thức 

và chia sẻ kinh nghiệm 

Tiến bộ công nghệ ng{y nay liên quan đến một loạt c|c lĩnh vực đa dạng/ các bên liên quan. 

Điều này dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ về c|c phương ph|p tiếp cận mới, được hỗ trợ bởi các quan 

hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau (chính phủ, trường đại học, doanh nghiệp và các loại 

hình tổ chức liên quan đến việc thúc đẩy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Cần chú trọng hơn 

việc thúc đẩy sự tương t|c v{ mở rộng ở tất cả các cấp, thông qua việc thúc đẩy mạng lưới quan 

hệ và hợp tác theo phân cụm. Việc tạo dựng mạng lưới quan hệ cũng cần thiết do sự tiến bộ về 

công nghệ kỹ thuật ngày nay ng{y c{ng đòi hỏi hợp tác liên ngành (Mok, 2012). 

Tạo dựng mạng lưới quan hệ là một trong những kết quả chính của Chương trình IPP2 được các 

trường đại học tham gia đ|nh gi| cao. Mặc dù việc thiết lập và duy trì các cộng đồng nghề 

nghiệp có liên quan có thể vượt ra ngoài phạm vi trách nhiệm của c|c trường đại học riêng lẻ, 

c|c nh{ l~nh đạo trường đại học cần tích cực khuyến khích các kết nối này.  

Giảng viên/nhà nghiên cứu về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cũng cần một môi trường học 

thuật hỗ trợ việc trao đổi ý tưởng và kiến thức và cho phép họ học hỏi lẫn nhau. Nhu cầu này 
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đặc biệt thôi thúc trong bối cảnh của Việt Nam khi công tác giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo chỉ mới được c|c cơ sở giáo dục đại học triển khai không lâu. 

Quan trọng hơn nữa là sự kết nối giữa các giảng viên/nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh 

nghiệp, người khởi nghiệp, nh{ đầu tư, c|n bộ chính quyền địa phương/quốc gia và các học 

viên khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cả trong v{ ngo{i nước. Sự tham gia như vậy 

tạo ra cơ hội hợp t|c v{ cho phép c|c trường đại học tiến lên theo định hướng "vòng xoắn ba" 

(triple helix) gồm nh{ trường - doanh nghiệp - nh{ nước. L~nh đạo c|c trường đại học cần lập 

nền tảng cho sự phát triển của các mạng lưới quan hệ n{y, cũng như tạo điều kiện để các mạng 

lưới này phát huy hiệu quả. 

3.3.3 Tăng cường quan hệ đối tác với các doanh nghiệp/đơn vị kinh doanh 

Hai trường đại học được khảo s|t điển hình là Đại học Ngoại thương v{ Đại học FPT cho thấy rõ 

ràng rằng sự kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp/đơn vị kinh doanh là nhân tố thành công 

cho sự phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại c|c cơ sở giáo dục đại học. Cần khuyến 

khích phát triển các mối liên hệ giữa c|c trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp. Các sáng 

kiến có liên quan ở đ}y có thể bao gồm: 

(i) Tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào công tác giáo dục khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo, ví dụ thông qua việc mời diễn giả khách mời từ doanh nghiệp. Những 

vị khách mời này có thể l{ l~nh đạo doanh nghiệp, người khởi nghiệp, nhà đổi mới sáng 

tạo, nhà khoa học và cựu sinh viên có khả năng truyền cảm hứng cho người khác và chia 

sẻ kiến thức/kinh nghiệm thực tế. Các diễn giả khách mời nên bao gồm cả những người 

hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tại địa phương/quốc gia và quốc tế nhằm cung cấp 

cho sinh viên nhiều quan điểm và kinh nghiệm phong phú. 

(ii) Cho phép các giảng viên và những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cùng hướng 

dẫn luận văn tốt nghiệp . 

(iii) Khuyến khích các giảng viên liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp bằng nhiều cách khác 

nhau, bao gồm tham gia v{o c|c cơ quan quản lý ngành, cung cấp dịch vụ tư vấn và hợp 

tác trong nghiên cứu. Để c|c trường đại học ở Việt Nam có thể đ|p ứng kỳ vọng về "nhiệm 

vụ thứ ba", giảng viên cần được kết nối tích cực với c|c công ty địa phương v{ cộng đồng, 

liên kết với môi trường bên ngoài thông qua sự hiện diện mạnh mẽ của họ trong giới kinh 

doanh. Các chính sách thể chế tạo ra động lực khuyến khích cho các hoạt động này nên 

được đưa ra, chẳng hạn như phần thưởng ghi nhận/đ|nh gi| kết quả, một kế hoạch 

chuyển đổi giờ dạy học v.v… 

(iv) Thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c trường đại học bằng cách 

khen thưởng các sáng kiến liên quan trong công tác dạy và học, và bằng cách nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc hướng dẫn sinh viên và khuyến khích các giảng viên tham gia 

nhiều hơn v{o giới kinh doanh.  

L~nh đạo c|c trường đại học cũng có thể tìm kiếm cơ hội triển khai quan hệ đối tác công-tư, đặc 

biệt là liên quan đến việc thành lập dự án kinh doanh trực thuộc c|c trường đại học v{ c|c đơn 

vị hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 



Thúc đẩy giáo dục về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học tại Việt Nam 

54 

3.3.4 Trung tâm đổi mới sáng tạo/ vườn ươm liên trường  

Các công ty khởi nghiệp tại mỗi trường đại học nên xuất phát từ những nỗ lực liên trường. Các 

trung tâm này có thể tận dụng tối đa sức mạnh của mỗi trường trong việc đóng góp cho một kết 

quả chung. Đại học Ngoại thương l{ một ví dụ điển hình về nỗ lực n{y. Trường đ~ th{nh lập 

thành công Trung tâm khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của riêng mình. Tuy nhiên, lý tưởng 

nhất là các trung tâm khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nên được tổ chức liên trường 

v{ liên ng{nh, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức giáo dục đại học thường chỉ tập trung đ{o tạo 

một ng{nh còn tương đối phổ biến ở Việt Nam. 

3.4 Đối với cộng đồng học thuật nhằm nghiên cứu chuyên sâu 

Các khuyến nghị sau đ}y về những lĩnh vực cần đặc biệt quan tâm nghiên cứu dựa trên những 

kiến thức được đúc rút từ các cuộc thảo luận với các cán bộ nh{ nước v{ l~nh đạo các trường 

đại học trong quá trình thực hiện bản báo cáo này.  

3.4.1 Hiện trạng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học 

tại Việt Nam 

Để quản lý hệ thống trong giáo dục và phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, dữ liệu phải 

được thu thập v{ ph}n tích để l{m cơ sở cho việc đ|nh gi| to{n diện kết quả của c|c trường đại 

học về mặt phát triển các dịch vụ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Dữ liệu đ|nh gi| phải được 

liên kết với các tiêu chí hiệu suất có thể đo lường được . 

3.4.2 Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục và phát triển khởi nghiệp & đổi mới sáng 

tạo 

Do khái niệm về giáo dục và phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo còn khá mới mẻ đối với 

c|c trường đại học Việt Nam, việc học hỏi những kinh nghiệm và cách làm tốt nhất trong giáo 

dục và phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trên thế giới sẽ rất hữu ích cho các sáng kiến 

về thể chế, tổ chức và quản trị cấp trường cũng như cấp hệ thống. Cộng đồng học thuật ở Việt 

Nam cần được hỗ trợ để nghiên cứu những kinh nghiệm không chỉ liên quan đến những sáng 

kiến và thành tựu của riêng họ m{ còn liên quan đến nền tảng triết học của giáo dục khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và sự phù hợp với hiện trạng giáo dục đại học ở Việt Nam. 

3.4.3 Nghiên cứu thể chế liên quan đến các loại hình trường đại học cụ thể 

Cần thực hiện các nghiên cứu tìm hiểu tiềm năng v{ cơ hội cho giáo dục và phát triển khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại các loại hình trường đại học cụ thể ở Việt Nam, như Đại học Bách 

khoa, Đại học Công nghệ, Đại học Nông Lâm v.v… Đ}y l{ những trường đại học có tiềm năng cao 

trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở cấp trường vì họ có nhiều 

người tài trong việc phát triển những tiến bộ công nghệ liên quan. Việc phát triển khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo trong các viện nghiên cứu cũng cần được nghiên cứu đầy đủ hơn. 

3.4.4 Chính sách hỗ trợ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp 

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp/đơn vị kinh doanh v{ c|c trường đại học là cốt lõi của khái 

niệm hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, v{ đặc biệt là giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 
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Nội dung này thu hút sự quan tâm chung ở Việt Nam, nhưng dữ liệu thực nghiệm thực tế liên 

quan đến các yếu tố củng cố sự thành công của các dự án hợp tác kinh doanh vẫn còn tương đối 

hiếm41. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để x|c định các thách thức v{ cơ chế hoặc nền tảng để 

tăng cường các mối liên kết này. 

3.5 Đối với các nhà tài trợ quốc tế 

Sáng kiến Chương trình IPP2 diễn ra trong bối cảnh gần đ}y Việt Nam gặt hái nhiều thành công 

trong việc tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp. Sáng kiến này có thể được xem như l{ một 

bước tiến hướng tới sự phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bền vững ở Việt Nam. 

Giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo l{ đầu tư trực tiếp vào việc cải thiện năng lực khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cũng như đầu tư d{i hạn v{o năng lực và khả năng cho c|c thế hệ 

tương lai tại Việt Nam. 

Chương trình IPP2 nhắm đến mục tiêu cải thiện năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo chứ 

không phải khả năng nghiên cứu khoa học. Sự tập trung n{y không có nghĩa l{ nghiên cứu khoa 

học không quan trọng, nhưng chúng tôi ghi nhận rằng đ~ có những sáng kiến khác ở Việt Nam 

tập trung nhiều hơn v{o việc phát triển năng lực quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 

Công tác giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo sẽ được triển khai tốt nhất nếu đặt trong môi 

trường hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo v{ ngược lại. Một ý nghĩa ở đ}y l{ hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là 

cốt lõi. Nói cách khác, hỗ trợ giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là một bước cơ bản để 

phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 

Chương trình IPP2 đ~ lựa chọn hỗ trợ cả các công ty khởi nghiệp v{ c|c cơ sở giáo dục đại học. 

Minh chứng về việc thay đổi tư duy về giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, kết quả của 

Chương trình IPP2 tại c|c cơ sở giáo dục đại học đ~ cho thấy c|c phương ph|p tiếp cận của IPP2 

là phù hợp trong bối cảnh Việt Nam.  

Việc đưa c|c cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập vào danh sách lựa chọn các 

trường đại học tham gia là một trong những điểm nổi bật của sáng kiến IPP2 tại Việt Nam. Khu 

vực tư nh}n sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong bối cảnh tương lai của giáo dục đại học ở Việt 

Nam. 42C|c cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập tự chủ hơn nhiều so với cơ sở giáo dục đại học 

công lập v{ thường linh hoạt trong việc áp dụng những ý tưởng mới về thay đổi thể chế. Hiện 

tại, c|c cơ sở giáo dục đại học công lập vẫn là những tổ chức giáo dục đại học chính ở Việt Nam. 

C|c trường đại học tham gia bao gồm c|c cơ sở giáo dục đại học có nhiều ngành học: kinh 

doanh/ kinh tế/tài chính, khoa học và công nghệ v.v... Chúng tôi kỳ vọng rằng c|c trường đại 

học tham gia với c|c chương trình học về công nghệ có nhiều tiềm năng nhất về giáo dục và 

phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo vì việc theo đuổi những tiến bộ trong công nghệ 

thường l{ cơ sở cho việc thành lập các công ty khởi nghiệp tăng trưởng cao. Tuy nhiên, sự 

thành công của các công ty công nghệ/khởi nghiệp gắn liền với c|c trường đại học tham gia vào 

sáng kiến IPP2 vẫn chưa rõ nét. Tình trạng này cần được xem xét s}u hơn để l{m cơ sở cho việc 

đúc rút kinh nghiệm. 

                                                           

41 Xem chi tiết tại Phụ lục 2. 

42 Xem chi tiết tại Phụ lục 2. 
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Sandbox (môi trường thử nghiệm) do Chương trình IPP2 đưa ra tại c|c trường đại học tham gia 

v{ cơ chế mở rộng của c|c Chương trình Hợp tác đại học không chỉ giúp kiểm tra nhu cầu về 

giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo v{ c|c chương trình đ{o tạo giảng viên nguồn mà còn 

để x|c định nhu cầu bản địa hóa nội dung chương trình. Do đó, một khuyến nghị quan trọng đối 

với các nhà tài trợ đó l{ cần đặt trọng tâm vào việc xem xét trình độ chuyên môn của địa 

phương v{ sự sẵn có của c|c chuyên gia tư vấn trong nước.  

Có một số lĩnh vực nhất định mà các nhà tài trợ quốc tế có thể hỗ trợ Việt Nam hiệu quả nhất. 

C|c lĩnh vực đó bao gồm việc tạo nền tảng cho việc hợp tác giữa trường đại học và doanh 

nghiệp/đối tác kinh doanh, phát triển mạng lưới c|c doanh nh}n trong v{ ngo{i nước, đ{o tạo 

nhân sự chuyên môn cho Văn phòng chuyển giao công nghệ v{ Văn phòng quản lý sở hữu trí 

tuệ và góp phần phát triển đội ngũ giảng viên, đặc biệt là các học giả và các nhà nghiên cứu có 

uy tín. Tạo thuận lợi cho việc trao đổi v{ đối thoại về đổi mới sáng tạo giữa các học giả trong 

nước và quốc tế với người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ giúp tiếp cận tốt hơn với 

thực tiễn quốc tế. 

3.6 Kết luận 

Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đ~ tập trung ưu tiên v{o gi|o dục đại học v{ đầu tư mạnh vào 

lĩnh vực này cả về mặt t{i chính cũng như về phát triển chính sách. Về tầm quan trọng của công 

tác nghiên cứu khoa học, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đ~ đặt ra nhiều quy định, 

chính s|ch v{ chương trình để thúc đẩy KH&CN và tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu tại 

c|c trường đại học Việt Nam. 

Là “người đi sau” về đổi mới sáng tạo, nhiều quốc ch}u Á đ~ phải dựa chủ yếu vào các chính 

s|ch công để thúc đẩy đổi mới sáng tạo (Mok, 2016). Ở Singapore, Hàn Quốc, Đ{i Loan v{ Nhật 

Bản, chính phủ đ~ chủ động chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển cũng như thúc đẩy sự 

đổi mới sáng tạo đặc biệt l{ trong giai đoạn khởi đầu. 

Ở Việt Nam, sự phát triển chính s|ch cho đến nay tập trung chủ yếu vào KH&CN hơn l{ khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Do đó, việc phát triển công nghệ, tạo ra sản phẩm mới, phát triển 

thị trường cho sản phẩm mới và giáo dục khởi nghiệp còn ít được chú ý. Ở các quốc gia khác 

trên thế giới, phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đ~ được nhìn nhận ở mức độ có đóng 

góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khoảng cách giữa 

những điều c|c trường đại học làm và những điều xã hội cần vẫn còn lớn. 

Quan hệ đối tác quốc tế với Phần Lan thông qua Chương trình IPP2 mang lại cơ hội quý báu cho 

Việt Nam để tạo ra ý tưởng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Điều n{y đ~ tạo điều 

kiện cho c|c chương trình gi|o dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên đại học 

được thể nghiệm, qua đó, n}ng cao nhận thức về khái niệm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho 

l~nh đạo c|c trường đại học và góp phần vào việc thiết lập các mạng lưới chuyển giao kiến thức 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho giảng viên giảng dạy các khóa học/chương trình khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Thông qua c|c Văn phòng chuyển giao công nghệ, Chương trình Hợp tác đại học v{ Chương 

trình Đ{o tạo Tăng tốc Đổi mới sáng tạo (IAP), IPP2 đ~ thu hút sự chú ý của l~nh đạo c|c trường 

đại học về tầm quan trọng của “nhiệm vụ thứ ba” của c|c trường đại học. Giảng viên tham gia 

các hoạt động của Chương trình IPP2 đ~ được trang bị kiến thức, kỹ năng v{ phương ph|p 

giảng dạy để triển khai các khóa học/chương trình khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Cán bộ 
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quản lý/hành chính cấp trung bao gồm người đứng đầu c|c đơn vị hỗ trợ và các trung tâm khởi 

nghiệp đ~ nhận thức được c|c cơ hội mới để tăng thêm gi| trị cho các dịch vụ trường cung cấp.  

Người hưởng lợi cuối cùng trong quá trình giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo luôn là 

sinh viên. Chúng ta kỳ vọng rằng sinh viên sẽ được truyền cảm hứng và trang bị kiến thức/kỹ 

năng khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cần thiết để giúp họ phát triển tố chất kinh doanh, khởi 

nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa thể đ|nh gi| cụ thể t|c động của sự phát triển khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo đối với sinh viên, chủ yếu là vì giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo còn 

tương đối mới ở Việt Nam. 

Việc thiết kế chương trình giảng dạy v{ phương ph|p giảng dạy cho các khóa học/chương trình 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo m{ IPP2 đ~ cung cấp đ~ được chứng minh là có khả năng được 

ngữ cảnh hóa để phù hợp với c|c điều kiện và nhu cầu trong nước. Sự thấu hiểu này rất quan 

trọng vì Đề án 1665 yêu cầu công t|c đ{o tạo khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo phải được thực 

hiện ở tất cả c|c trường đại học v{ cao đẳng ở Việt Nam. Các tài liệu IPP2 ban đầu là nguồn đầu 

v{o vô cùng quý b|u để đẩy mạnh phát triển hoạt động nghiên cứu và giảng dạy khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo trên toàn hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.  

Thiếu sót của c|c chương trình đào tạo giảng viên nguồn là sự hạn chế trong việc bản địa hóa 

chương trình giảng dạy và nội dung khóa học. Việc chương trình được xây dựng chỉ dựa trên 

kinh nghiệm quốc tế đơn thuần là một thách thức cần vượt qua, vì c|c chương trình học có tính 

thích ứng và phù hợp có vai trò cực kỳ quan trọng. 

Giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cũng không nên chỉ dựa vào các khóa học được dạy, 

kể cả khi nội dung khóa học được xem là hoàn hảo. Chất lượng giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo đòi hỏi không chỉ giảng dạy lý thuyết mà còn là hòa mình vào một môi trường học tập 

hấp dẫn có sự tham gia của các viện nghiên cứu/trường đại học và những người làm kinh 

doanh/doanh nghiệp. Các hệ thống khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại mỗi trường đại học cần 

bao gồm: Các doanh nghiệp KH&CN gắn liền với c|c trường đại học; không gian làm việc chung; 

đơn vị hỗ trợ (Trung tâm khởi nghiệp, Vườn ươm hoặc tương tự); và các sự kiện xã hội (ví dụ: 

Ngày hội khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo Techfests, các cuộc thi về ý tưởng kinh doanh, vv) 

được tổ chức qua liên kết với các doanh nghiệp v{ nh{ đầu tư. Sự thành công của c|c đơn vị 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo chịu t|c động của mức độ tự chủ mà họ được trao quyền, cũng 

như mức ngân sách dành cho họ v{ năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạocủa nhân sự tại 

trường đại học. Việc không ngừng n}ng cao năng lực và mối quan hệ đối tác quốc tế, làm tốt 

hơn nữa việc bối cảnh hóa và bản địa hoá là cần thiết. C|c cơ chế thích hợp dưới hình thức tài 

trợ hạt giống được Nh{ nước cung cấp dưới hình thức tài trợ đối ứng (matching grant) là rất 

quan trọng cho giai đoạn đầu. Việc gắn kết với các doanh nghiệp để vận dụng c|c chương trình 

học và thu hút nhiều nguồn lực hơn cần được ưu tiên. 

Một bộ tiêu chí để đo lường và ghi nhận c|c đặc điểm của c|c trường đại học theo định hướng 

doanh nghiệp cần được đưa v{o hệ thống xếp hạng/kiểm định trường đại học của Việt Nam khi 

xây dựng hệ thống n{y v{ dưới các hình thức đ|nh gi| hoặc công nhận khác. Các tiêu chuẩn nên 

được thiết kế để đo lường sự gắn kết với các doanh nghiệp, các sáng kiến chương trình khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và kết quả mang lại, cũng như mức độ thể chế hóa các cam kết giáo 

dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Cuối cùng, cần chú ý để tránh việc thúc đẩy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạochỉ đơn giản như 

một “phong tr{o”. Việc tạo dựng một nền văn hóa khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c cơ 
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sở giáo dục đại học sẽ đòi hỏi nỗ lực để giảm thiểu sự đề kh|ng văn hóa dựa trên giáo dục. khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạođược xem là 'khác biệt', hoặc gây rủi ro và khả năng thất bại. Một 

chiến dịch quốc gia có thể hỗ trợ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, nhưng 

cũng có thể rất nguy hiểm nếu nó chỉ là một phong tr{o không hướng đến kết quả cụ thể. 

Chúng tôi khuyến nghị rằng Chính phủ nên cấp kinh phí ban đầu dưới dạng trợ cấp hạt giống để 

hỗ trợ các sáng kiến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Suy cho cùng, động lực nội tại của người 

học và các tổ chức giáo dục mới là quan trọng. Các biện ph|p đo lường phù hợp cũng rất quan 

trọng để đảm bảo tính hiệu quả của việc sử dụng các quỹ công. 

Nhìn chung, khung ph|p lý cho c|c cơ sở giáo dục đại học cần cho phép mức độ tự chủ cao hơn 

cho c|c trường đại học, song song với các yêu cầu về tính minh bạch. Ở cấp độ thể chế, chúng tôi 

nhấn mạnh sự quyết liệt và cam kết lâu dài của ban l~nh đạo và khuyến nghị phát triển quan hệ 

đối tác với các doanh nghiệp theo các hình thức khác nhau. Ngoài ra, việc cải tiến mô hình quản 

trị, trong đó nhấn mạnh việc trao quyền và ủy quyền xuống cấp khoa, cũng như đo lường hiệu 

quả làm việc của cán bộ nh}n viên cũng được khuyến khích. 

Xét về tổng thể, bản báo cáo này nhấn mạnh rằng sự thành công của giáo dục khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo cũng như sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng cao phải 

gắn liền với  đổi mới sáng tạo, qua đó tạo ra những giá trị mới. Mặt kh|c, môi trường kinh 

doanh thuận lợi cũng có t|c động lớn đến sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo của quốc gia. Về vấn đề này, các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quốc tế mang lại nhiều đề 

xuất có giá trị. Chúng tôi khuyến nghị rằng cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân 

tích chính s|ch, đặc biệt là các liên kết mang tính hệ thống giữa hỗ trợ về chính sách đổi mới 

sáng tạo với những t|c động l}u d{i đối với hành vi của các bên liên quan, khả năng tạo việc 

l{m, tăng trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức xã hội. 

Các hỗ trợ về chính sách đổi mới sáng tạo thường phân biệt giữa các công cụ trọng cung (ảnh 

hưởng đến thế hệ đổi mới sáng tạo) và các công cụ trọng cầu (ảnh hưởng đến những yêu cầu, 

mua hoặc áp dụng các sáng kiến) (Edler và cộng sự, 2013). Các khuyến nghị trong báo cáo này 

chủ yếu l{ định hướng trọng cung, nhưng cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng của việc cải 

thiện các khuôn khổ liên quan đến các cân nhắc trọng cầu. Tuy nhiên, nhiệm vụ ấy vượt ngoài 

phạm vi của báo cáo này. 

Vẫn còn một chặng đường d{i để chuyển đổi c|c cơ sở giáo dục đại học theo c|ch như trên để 

khiến c|c trường tập trung hơn v{o định hướng khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Vẫn còn nhiều 

thách thức và trở ngại cần được giải quyết và khắc phục. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi nỗ lực sẽ 

được đền đ|p xứng đ|ng. C|c trường đại học sẽ phù hợp hơn với xã hội và sẽ đóng vai trò quan 

trọng hơn trong sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia khi họ gắn kết tốt hơn với việc phát 

triển hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của quốc gia. 
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PHỤ LỤC 1: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC 
HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÁT TRIỂN HỆ 
SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Trong phần này, chúng tôi sẽ nghiên cứu các chính sách khuyến khích khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo liên quan đến giáo dục đại học ở một số quốc gia được lựa chọn để xem xét các kinh 

nghiệm v{ xu hướng quốc tế có liên quan. C|c trường hợp Hoa Kỳ, Anh, Ph|p, Đức, Nhật Bản, 

Singapore v{ Malaysia được xem xét nhằm mục đích n{y. Trong số đó, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và 

Đức đ~ x}y dựng hình ảnh tạm gọi l{ “h{ng đầu thế giới” trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và giáo dục đại học. Malaysia là một trường hợp trong ASEAN có vẻ gần với điều kiện của 

Việt Nam. Nhật Bản và Singapore là những quốc gia hoạch định chính sách tiếp cận từ trên 

xuống th{nh công điển hành mà Việt Nam có thể học tập. Một mặt chúng tôi cố gắng trình bày 

ngắn gọn một bức tranh tổng thể về các chính sách xúc tiến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở 

c|c nước này và mặt khác tập trung vào những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể áp dụng trong 

c|c điều kiện chính trị, kinh tế, giáo dục, tài chính và lực lượng lao động của mình. 

A1.1. Hệ thống hoạch định chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo và cơ chế cho các hợp đồng tài trợ 

Hoa Kỳ được xem là một trong những quốc gia h{ng đầu trên thế giới có mức độ STI cao. Thành 

tựu n{y được hỗ trợ bởi một lượng lớn đầu tư v{o nghiên cứu và phát triển của chính phủ Hoa 

Kỳ và khu vực tư nh}n43, một mô hình đổi mới sáng tạo độc đ|o, t{i năng được thu hút từ thế 

giới và nhiều hệ thống hoạch định chính sách44. 

Không giống như Hoa Kỳ, nơi một số cơ quan đại diện cho học viện, các doanh nghiệp tham gia 

hoạch định chính sách KH&CN và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, Pháp có một hệ thống phân 

t|ch, trong đó mỗi tổ chức chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực nhất định. Cơ quan nghiên cứu 

quốc gia Pháp - ANR là một cơ quan ph}n bổ kinh phí nghiên cứu. Dưới thẩm quyền của Bộ Giáo 

dục Quốc gia, Giáo dục đại học và Nghiên cứu, cơ quan n{y ph}n bổ kinh phí cạnh tranh cho tất 

                                                           

43 Hoa Kz chi 2,7% GDP cho giáo dục đại học, trong đó khoảng 1,9% đến từ khu vực tư nhân, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với các 

nước châu Âu. 

44 Mức độ cao về KN&ĐMST ở Mỹ được hỗ trợ bởi những tài năng xuất chúng trên thế giới. Một phần tư người đoạt giải Nobel 

tại Hoa Kz được sinh ra bên ngoài nước Mỹ. Các công ty CNTT đại diện của Mỹ như Yahoo, Sun Microsystems, eBay, Intel và 
Google được thành lập bởi những người nhập cư từ Đài Loan, Đức, Ấn Độ, Pháp, Hungary và Nga. Các hội học thuật, các viện 
nghiên cứu, các hiệp hội chuyên nghiệp /ngành, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức lao động và những tổ chức khác hình 
thành một cộng đồng khoa học và công nghệ ở Mỹ. Các khuyến nghị và báo cáo về chính sách khoa học và công nghệ / đổi mới 
sáng tạo của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (NAS) http://www.nasonline.org/ và Hội đồng về Nâng cao năng lực cạnh tranh 
(COC) http://www.compete.org/ thường xuyên đóng góp được coi là đại diện cho quan điểm của giới công nghiệp và học thuật. 
Ngoài ra, các tổ chức phi lợi nhuận như Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ của khoa học (AAAS) https://www.aaas.org/, Viện Brookings, 
RAND và các viện nghiên cúu khác cũng rất tích cực trong việc thúc đẩy các chính sách R&D. Các cơ quan trung ương về R&D tại 
Hoa Kz là chính phủ, trường đại học, công ty và các quỹ. Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP), một phần của 
Văn phòng Điều hành của Tổng thống, chịu trách nhiệm thúc đẩy chính sách khoa học và công nghệ. Hội đồng Cố vấn về Khoa 
học và Công nghệ của Hoa Kz (PCAST) https://www.nitrd.gov/pcast/Index.aspx là một cơ quan cố vấn của Tổng thống gồm 21 
đại diện từ các học viện và các doanh nghiệp. Có một số các Bộ và các cơ quan liên quan đến việc phân bổ kinh phí R&D bao 
gồm các Quỹ khoa học quốc gia (NSF). 
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cả c|c lĩnh vực. ANR phân bổ kinh phí nghiên cứu dựa trên sự hiểu biết của người nghiên cứu 

và nghiên cứu gắn liền với nhiệm vụ .45Hội đồng cấp cao về đ|nh gi| nghiên cứu và giáo dục đại 

học (HCERES)46 thành lập năm 2014 đ|nh gi| c|c tổ chức có chuyên môn nghiên cứu, giáo dục 

đại học v{ đổi mới sáng tạo. Các tổ chức nói trên là những yếu tố quan trọng tạo ra kết quả đầu 

ra khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) của Pháp.47  

Ở Đức 48 quyền lực của cả chính phủ liên bang lẫn địa phương đều rất đ|ng kể. Chính sách về 

R&D, khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của Đức có nền tảng công nghiệp mạnh. C|c lĩnh vực 

chính là sản xuất ô tô và máy móc, thiết bị điện và hóa học. Có hàng chục ngàn công ty có từ 500 

nhân viên trở xuống và 25 triệu công nh}n đang l{m việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ như vậy bao gồm các doanh nghiệp công nghệ cao đ~ v{ đang tiến 

hành hoạt động R&D và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Hoạt động R&D 

và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở Đức được thực hiện bởi c|c trường đại học, các phòng thí 

nghiệm quốc gia, các hiệp hội nghiên cứu và các doanh nghiệp tư nh}n. Viện Xúc tiến Khoa học 

Max Planck và Hiệp hội Xúc tiến Nghiên cứu Ứng dụng Fraunhofer là những tổ chức có những 

chức năng đặc biệt và có những thành tựu đ|ng kể trong việc thúc đẩy R&D và khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo. Viện xúc tiến học thuật Max Planck Institute49 bao gồm 80 phòng thí nghiệm 

                                                           

45
 Cơ quan nghiên cứu quốc gia Pháp - ANR 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/about-anr/about-the-french-national-research-agency/ 

46
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/organisations/high-council-evaluation-research-and-higher-education-hceres 

Ở Pháp, có khoảng 30 tổ chức nghiên cứu liên ngành, ví dụ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS, Cơ quan năng 
lượng thay thế và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử ( CEA), Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia (CNES), Viện Nghiên cứu Y tế và 
Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM), Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Pháp (INRA), Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính và 
Tự động hóa Pháp (INRIA) và các tổ chức nghiên cứu hiện trường khác. 

Tổng vốn đầu tư vào R&D của Pháp trong năm 2013 là 47,2 tỷ EUR,  mức chi tiêu R&D lớn thứ năm trên thế giới sau Mỹ, Trung 
Quốc, Nhật Bản và Đức. 

Khoảng 45% trong số 47,2 tỷ EUR này là chi tiêu của chính phủ và 55% là chi tiêu tư nhân. 

47 “Bảng điểm của Liên minh Đổi mới sáng tạo năm 2017” (Ủy ban Châu Âu, 2017) phân tách bốn nhóm quốc gia dựa trên khả 

năng đổi mới sáng tạo của họ. Nhóm đầu tiên là “lãnh đạo đổi mới sáng tạo”. Pháp được định vị là “Nhà  đổi mới sáng tạo 
mạnh mẽ” thuộc nhóm thứ hai. Theo báo cáo, các thế mạnh tương đối của hệ thống đổi mới sáng tạo của Pháp là “Nguồn nhân 
lực, hệ thống nghiên cứu hấp dẫn và môi trường thân thiện với đổi mới” và “điểm yếu tương đối nằm trong mối liên kết, tài 
chính và hỗ trợ và sáng tạo”. (Xem Bảng điểm đổi mới châu Âu http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-
figures/scoreboards/ ) Pháp chia sẻ 6,7% đơn xin cấp bằng sáng chế châu Âu vào năm 2013). Đây là nước thứ tư sau Mỹ, Nhật 
Bản và Đức. Trong năm 2014, Pháp có 73 trường đại học quốc gia, khoảng 200 Đại học Ecole và các viện giáo dục đại học khác. 
Các tổ chức mới như Mạng lưới tăng tốc chuyển giao công nghệ Pháp (SATT) và Viện nghiên cứu công nghệ (IRT) cung cấp các 
dịch vụ liên quan đến chuyển giao và phát triển công nghệ phối hợp với các công ty. Hội đồng nghiên cứu chiến lược, một cơ 
quan cố vấn của Thủ tướng, chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược nghiên cứu quốc gia. Bộ Giáo dục Quốc gia, Giáo dục đại 
học và Nghiên cứu (MENESR) là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ủy ban Đầu tư 
Tổng hợp (CGI), được thành lập dưới quyền Thủ tướng Chính phủ năm 2010, là một cơ quan quan trọng có thẩm quyền đối với 
“chính sách đầu tư lớn” trong tương lai. 

48 GDP của Đức là khoảng 3,6 nghìn tỷ đô la (GDP danh nghĩa, được chuyển đổi sang PPP) trong năm 2013 và GDP bình quân 

đầu người khoảng 4,5 triệu đô la, tổng GDP là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, bên cạnh Hoa Kz, Trung Quốc và Nhật Bản 

49 Max Planck được xếp hạng thứ hai trên thế giới với số lượng trích dẫn và xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong các lĩnh vực như 

sinh học, hóa học, khoa học vật liệu, vật lý, vv (ISI Essential Science Indicators). Ngoài ra, Hiệp hội có 17 người đoạt giải Nobel. 
Bên cạnh đó, số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế nộp từ Đức là 10,11% trong năm 2013, cao thứ hai so với 29,55% ở Nhật Bản 
và 27,03% tại Hoa Kz. (Xem: Chỉ số “Thị phần của các quốc gia về sáng chế đồng dạng ba năm (năm ưu tiên)” trong Chỉ số Khoa 
học và Công nghệ chính, OECD). 
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nghiên cứu cơ bản trong c|c lĩnh vực liên ng{nh như khoa học tự nhiên, khoa học đời sống, 

khoa học xã hội, nh}n văn cũng như c|c lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo mới v{ lĩnh vực ứng dụng. 

Max Planck là một tổ chức nghiên cứu lớn với khoảng 17.000 nhân viên và ngân sách là 2,09 tỷ 

Euro (2013).50 Hội Fraunhofer Vì sự Tiến bộ của Nghiên cứu Ứng dụng chủ yếu tiến hành nghiên 

cứu ứng dụng trực tiếp góp phần vào các dịch vụ tiện ích công v{ tư v{ mang lại lợi ích cho toàn 

xã hội. Hội có khoảng 80 đơn vị nghiên cứu51. Gần hai phần ba doanh thu nghiên cứu của Hội 

Fraunhofer là từ các dự án nghiên cứu được thực hiện theo hợp đồng và bằng ngân sách công 

với các doanh nghiệp và một phần ba là kinh phí phân bổ từ chính phủ liên bang và tiểu bang. Vì 

lý do này, các nhà nghiên cứu Fraunhofer luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp. Các 

nghiên cứu của Fraunhofer cũng thường do c|c gi|o sư của c|c trường đại học thực hiện. Cơ 

chế này góp phần rất lớn vào sự hợp tác giữa c|c trường đại học và doanh nghiệp. Ở Anh, Bộ 

Giáo dục chỉ có thẩm quyền đối với giáo dục tiểu học và trung học. giáo dục đại học thuộc thẩm 

quyền của Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng (BIS),52 một tổ chức chính phủ về đổi mới khoa 

học và xúc tiến kinh doanh. Nói cách khác, ở Anh, giáo dục đại học không đơn giản được coi là 

hình thức học mở rộng sau giáo dục tiểu học và trung học. Nó được định vị rõ r{ng l{ nơi để dẫn 

dắt tương lai của nước Anh dựa trên sự kết hợp giữa các yếu tố “kinh doanh” v{ “đổi mới.53 

Giống như c|c quốc gia phát triển khác, hoạt động phân bổ vốn tài trợ công ở Phần Lan thuộc về 

c|c cơ quan chính phủ chủ chốt và chủ yếu là dựa trên cơ sở cạnh tranh. Đối với các mục tiêu 

dài hạn, Trung tâm xuất sắc (CoE), một mạng lưới nghiên cứu v{ đ{o tạo của Chính Phủ cung 

cấp kinh phí cho nhiệm kỳ 8 năm để các dự án có thể có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn. Một 

cam kết như vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc theo đuổi nghiên cứu v{ đổi mới trong dài 

hạn. Một đặc điểm đ|ng chú ý của hoạt động phân bổ ngân sách ở Phần Lan là một cơ quan hỗ 

trợ tài chính cho các công ty khởi nghiệp. Cơ quan T{i trợ Công nghệ v{ Đổi mới sáng tạo Phần 

Lan (TEKES - Cơ quan T{i trợ Công nghệ v{ Đổi mới S|ng tạo Phần Lan) được Tổng thống 

                                                           
50 Max Planck độc lập với chính phủ và tiến hành nghiên cứu dựa trên chính sách riêng của mình. Các phòng thí nghiệm thuộc 

Viện này cũng tự trị và độc lập cao với Trụ sở của Tổ chức.  

51 Các đơn vị nghiên cứu được công nhận bởi trụ sở chính được gọi là Viện Fraunhofer. Khoảng 60 Học viện Fraunhofer nằm rải 

rác tại hơn 40 địa điểm trên khắp nước Đức. Ngân sách hàng năm của Fraunhofer là khoảng 2,01 tỷ Euro (2013), và số lượng 
nhân viên là khoảng 23.000. 

52 Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng (BIS)  

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills 

53 Nhiều trường đại học ở Anh được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Đây là một nền tảng 

quan trọng cho sự phát triển của hệ sinh thái KN&ĐMST ở Anh. Trong số các trường đại học đó, Đại học Oxford và Đại học 
Cambridge luôn được xếp hạng ở vị trí thứ nhất và thứ hai tại Anh.Cả hai trường đại học đều đào tạo ra các nhà khoa học lịch 
sử nổi tiếng như các nhà thiên văn học Edmund Halley, Edwin Hubble (Đại học Oxford), Isaac Newton và Charles Darwin (Đại 
học Cambridge). Nhiều trường đại học nổi tiếng khác ở Anh, như Imperial College, University College London và Edinburgh 
University đang thu hút sinh viên quốc tế xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Quyền tự chủ truyền thống của trường đại học là 
nền tảng vững chắc cho sự thành công của R&D của Anh. Các trường đại học được chính phủ tài trợ tuy nhiên mức độ tự chủ về 
thể chế cao đã được chấp nhận rộng rãi. Quyền tự do học tập cũng được tôn trọng. Các trường đại học đều nuôi dưỡng văn 
hóa tự do, nhờ đó họ hội tụ tài năng xuất sắc từ cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các tổ chức từ thiện hỗ trợ cho phát triển 
nghiên cứu là một trong những đặc điểm của nền khoa học và công nghệ Vương quốc Anh. “Welcome Trust” và “Cancer 
Research UK”  là những tổ chức từ thiện của Anh nổi tiếng về R&D trong nghiên cứu y học.“Welcome Trust” là tổ chức viện trợ 
phi chính phủ lớn nhất của Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học."Cancer Research UK" đã tham gia vào các 
hoạt động để thúc đẩy nghiên cứu chuyên ngành về ung thư. Tổ chức này đã được sử dụng vốn tài trợ từ các công ty và công 
dân. Kinh phí nghiên cứu vượt hơn 300 triệu bảng mỗi năm. Và hơn 90% đóng góp là những khoản đóng góp nhỏ từ công chúng 
với mức đóng góp từ 10GBP trở xuống. Quy mô của quỹ thường niên này cho chúng ta thấy các hoạt động gây quỹ của "Cancer 
Research UK" có hiệu quả như thế nào. Chúng ta cũng có thể thấy rằng văn hóa quyên góp cho mục đích phát triển khoa học và 
đổi mới đã ăn sâu bén rễ trong xã hội Anh. 
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Mauno Koivisto thành lập v{o năm 1983. TEKES cung cấp kinh phí cho các công ty khởi nghiệp, 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty lớn, các tổ chức nghiên cứu và các dịch vụ công. 

Nguồn vốn của TEKES tài trợ cho các công ty khởi nghiệp có nhiều loại phù hợp với từng bước 

của quá trình khởi nghiệp, chẳng hạn như "T{i trợ Tạm thời" cho những công ty khởi nghiệp 

dưới 5 tuổi; " Tài trợ R&D" cho các công ty khởi nghiệp có một sự phát triển nhất định, khi các 

công ty đó có kế hoạch xây dựng năng lực mới và cộng tác với một đơn vị nghiên cứu để thúc 

đẩy phát triển sản phẩm; "Tài trợ của Công ty Sáng tạo Trẻ (YIC) cho c|c công ty đ~ có kh|ch 

hàng; "Chuyên gia Sáng tạo - Hỗ trợ Tăng trưởng Quốc tế cho c|c công ty có t{i chính cơ bản để 

đẩy mạnh sự phát triển v{ chuyên môn đổi mới của mình; chương trình Phiếu quà tặng đổi mới 

cho các công ty có doanh thu từ ít nhất một năm t{i chính. 

Từ ng{y 1 th|ng 1 năm 2018 TEKES đ~ được kết hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Phần 

Lan (FINPRO) để trở thành tổ chức Business Finland54 do Bộ Việc làm và Kinh Tế Phần Lan chỉ 

đạo.55 FINPRO là tổ chức công của Phần Lan thực hiện c|c chương trình như Export Finland để 

giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Phần Lan trong các hoạt động quốc tế, Invest in Finland 

khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Phần Lan và Visit Finland để thúc đẩy du lịch đến 

Phần Lan.56 Việc hợp nhất giữa TEKES (một cơ quan phụ trách các hoạt động đổi mới) và 

FINPRO (một cơ quan kinh doanh) cho chúng ta thấy c|ch suy nghĩ của Phần Lan về cơ chế khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo: c|c cơ quan đổi mới và kinh doanh nên hợp nhất để hợp lý hóa các 

dịch vụ kinh doanh, đảm bảo rằng chuỗi dịch vụ R&D được duy trì bền vững để cải thiện hiệu 

suất của khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

Một cơ chế khác giúp duy trì tầm nhìn dài hạn được tài trợ bởi Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phần Lan 

(SITRA), theo đó, quỹ đầu tư v{o R&D và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong các công ty 

hoặc đại học mà rõ ràng là không có động cơ lợi nhuận. SITRA là một quỹ công lập độc lập hoạt 

động dưới sự giám sát của Nghị viện Phần Lan, được Ngân hàng Phần Lan thành lập năm 1967. 

SITRA đầu tư khoảng 30 triệu Euro mỗi năm.57 

Tóm lại, chính phủ của hầu hết các quốc gia công nhận tầm quan trọng của khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia. Các quá trình hoạch định 

chính sách ở cấp hệ thống có thể được phân cấp (được chỉ định cho chính quyền địa phương 

hoặc các bộ ng{nh như Đức, Anh, Pháp) hoặc chủ yếu dựa vào chính quyền trung ương, đặc biệt 

là về lập kế hoạch chiến lược cho phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo (như Phần Lan). 

Các chủ thể chính tham gia vào các chính sách khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là chính phủ, các 

hiệp hội học thuật, các tổ chức / tổ chức từ thiện, c|c trường đại học và các doanh nghiệp. Đối 

với hoạt động phân bổ vốn tài trợ, đó có thể là một hệ thống kép: tài trợ cạnh tranh hoặc các gói 

tài trợ tùy thuộc vào mục đích đầu tư. Chi phí cho khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đến từ khu 

vực tư nh}n l{ rất đ|ng kể và có thể là một gợi ý cho Việt Nam trong việc tìm kiếm thêm nguồn 

lực cho phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Ở tất cả các quốc gia được đề cập ở trên, các 

                                                           
54 Business Finland https://www.businessfinland.fi/en/coming-soon/ 

55 Bộ việc làm Phần Lan và kinh tế https://tem.fi/en/frontpage 

56 Finpro http://www.finpro.fi/web/finpro-eng/finpro 

57 SITRA - Tương lai là nỗ lực của một tập thể https://www.sitra.fi/en/topics/facts-about-sitra/#what-is-it-about 



Thúc đẩy giáo dục về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học tại Việt Nam 

66 

trường đại học đóng một vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là một động lực cho sự sáng 

tạo kiến thức/đổi mới và chuyển giao công nghệ làm nên sự thịnh vượng của một quốc gia.58 

A1.2. Các chiến lược quốc gia về phát triển khởi nghiệp và đổi mới  

sáng tạo trong giáo dục đại học 

Hầu hết c|c nước đ~ x}y dựng Chiến lược phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, trong đó 

c|c ưu tiên được định hình dựa trên phân tích SWOT (một nghiên cứu để x|c định điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội v{ nguy cơ đối với một dự án). Các chủ thể và mục tiêu chính cũng được xác 

định cho các chương trình nghị sự cụ thể để tuân theo.59  

Chính phủ Liên bang Đức đ~ công bố “Chiến lược công nghệ cao”, chiến lược toàn diện cho R&D 

và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo v{o th|ng 8 năm 2006, tiếp theo l{ “Chiến lược công nghệ 

cao mới” năm 2014, trong đó s|u lĩnh vực kinh tế được ưu tiên: năng lượng bền vững, y tế, vận 

tải thông minh, an toàn, số hóa tiêu thụ v{ lao động tạo đổi mới sáng tạo. Đ}y l{ một chiến lược 

liên ngành bao gồm một loạt các biện pháp và chiến lược tài trợ cho các hệ thống R&D và khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Chiến lược nhắm đến mục đích sử dụng hiệu quả hơn c|c quỹ công 

bằng c|ch thúc đẩy việc l{m v{ tăng trưởng kinh tế thông qua việc tạo ra và phổ biến kiến thức. 

“Đổi mới nước Mỹ: Phát triển mạnh trong một thế giới đầy thách thức v{ thay đổi ”60 là một báo 

cáo do Hội đồng về Nâng cao năng lực cạnh tranh (COC) đưa ra v{o năm 2004 với mục đích 

                                                           
58 Trong khu vực ASEAN, Malaysia là một trường hợp khá giống với Việt Nam. Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo 

(MOSTI) https://www.mosti.gov.my/en/ là cơ quan chính đưa ra chính sách khoa học, công nghệ và tiến hành nghiên cứu. Tổ 
chức nghiên cứu chủ yếu bao gồm các Viện nghiên cứu tiêu chuẩn và công nghiệp Malaysia (SIRIM) http://www.sirim.my/ , 
được thành lập năm 1975 như một tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc gia nhưng năm 1996 SIRIM chuyển thành một tập 
đoàn. Sứ mệnh của SIRIM là đạt được chất lượng và công nghệ sản phẩm công nghiệp cao nhất thế giới, nâng cao khả năng 
cạnh tranh quốc tế thông qua đổi mới công nghệ. SIRIM có khoảng 2000 công nhân và 500 nhà nghiên cứu. Ngân sách của 
SIRIM là khoảng 200 triệu ringgits Malaysia trong đó trợ cấp của chính phủ khoảng 15% và phần còn được bù đắp từ việc cấp 
bằng sáng chế v.v. Chính phủ Malaysia đã chỉ định Đại học Malaya (UM), Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST), Đại 
học Quốc gia Malaysia (UKM), Đại học Putra (PU), Viện Công nghệ Malaysia (UPM), Đại học Công nghệ, Malaysia (UTM) là năm 
trung tâm nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu S & T và I&E. Mỗi cơ sở nghiên cứu này đều có những lĩnh vực đặc thù riêng. 
Các cơ sở này có chuyên môn tôt về khoa học môi trường, khoa học dược phẩm và kỹ thuật dân dụng, khoa học máy tính và 
hóa học công nghiệp. Trong số các nước ASEAN, Malaysia đã có những cải thiện ấn tượng trong R&D và E & I trong những thập 
kỷ qua. Chi phí nghiên cứu và phát triển ở Malaysia năm 2014 là khoảng 9,7 tỷ USD, chiếm 1,26% GDP, đứng thứ 2 trong các 
nước ASEAN sau Singapore (2,19%). Số lượng nhà nghiên cứu trên 1.000 lao động là 6,0 (theo đầu người), 4,3   người (giá trị 
tương đương toàn thời gian). Theo số liệu bằng sáng chế năm 2012, số lượng bằng sáng chế của Malaysia là về. Ba tổ chức chịu 
trách nhiệm thực hiện chính sách R&D và I&E ở Malaysia: Cố vấn khoa học cho Thủ tướng Malaysia, Tập đoàn Công nghệ cao 
của Chính phủ Malaysia (MIGHT) http://www.might.org.my/ bao gồm các đại diện từ doanh nghiệp và chính phủ, và Hội đồng 
Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (NSRC). Hai tổ chức đầu tiên là các cơ quan tư vấn, trong khi NSRC chịu trách nhiệm về tổng 
quan toàn diện về lĩnh vực khoa học và công nghệ, qua đó,  cho thấy các lĩnh vực quan trọng cần được đầu tư, giám sát và đánh 
giá R&D trong nhiều lĩnh vực. Các thành viên của NSRC được bổ nhiệm bởi các bộ và đại diện cơ quan (cấp giám đốc văn phòng) 
và các chuyên gia trong các lĩnh vực học thuật và tư nhân. 

59 Đối với Phần Lan, khoảng 30% chi tiêu R&D và STI của chính phủ được phân bổ cho các trường đại học và tỷ lệ này là lớn nhất 

so với các tổ chức nghiên cứu khác. Số trường đại học là 15, một số khá nhỏ so với các nước khác. Trong số đó, Đại học Helsinki, 
thứ hạng cao nhất ở Phần Lan trong bảng xếp hạng các trường đại học QS, tập trung vào nghiên cứu cơ bản như vật liệu và tài 
nguyên thiên nhiên, các vấn đề về môi trường, khoa học não… vv.  Đại học Aato được lựa chọn là một trong những Trung tâm 
xuất sắc được điều hành bởi Học viện Phần Lan có 17 nhà nghiên cứu nhận được tài trợ từ ERC (Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu). 
Trường đang tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật phân tử trên vật liệu lai sinh tổng hợp. Trong lĩnh vực ICT, là một 
trong sáu Viện Công nghệ Châu Âu (EIT), một phần của chương trình Horizon 2020 châu Âu, Đại học Aalto đang tham gia với 
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ VTT và Nokia. Những trường đại học này đóng vai trò quan trọng trong phát triển hệ sinh thái 
E & I của Phần Lan không chỉ vì mục tiêu khả năng nghiên cứu và đổi mới của trường mà để khơi dậy tinh thần kinh doanh trong 
xã hội nói chung. 

60 Hội nghị thượng đỉnh sáng kiến quốc gia sáng kiến và báo cáo 
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tăng cường khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Báo cáo nhận định rằng đổi mới sáng tạo là nguồn 

gốc của khả năng cạnh tranh của Mỹ và cần thiết để tăng cường ba lĩnh vực chính là nguồn nhân 

lực, quỹ đầu tư v{ cơ sở hạ tầng để tạo ra sự đổi mới. B|o c|o đề xuất các chiến lược thúc đẩy 

khoa học dịch vụ tạo ra sự đa dạng và lực lượng lao động sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi 

nghiệp bằng c|ch tăng đầu tư d{i hạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tạo ra sự phát triển của các tổ 

chức về quyền sở hữu trí tuệ và về các tiêu chuẩn. B|o c|o thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm 

tăng cường sự hợp tác của doanh nghiệp, c|c trường đại học và chính phủ.61  

Đối với Pháp, trong Chiến lược Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia xuất bản th|ng S|u năm 2009, 

Bộ Giáo dục đại học và Nghiên cứu Ph|p đ~ đi s}u nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu về 

nghiên cứu v{ đổi mới tại Pháp, bao gồm c|c lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nông nghiệp, năng 

lượng nguyên tử, toán học, khảo cổ học v.v...) Ph|p đ~ hỗ trợ mạnh cho R&D và khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo thông qua đầu tư trực tiếp và khấu trừ thuế; nhưng nghiên cứu và hệ thống 

giáo duc đại học rất phức tạp do đó sự hợp tác giữa c|c cơ sở giáo dục công lập và khu vực tư 

nhân và sự hợp tác về tổ chức / địa lý l{ không đủ. R&D và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đầu 

tư của khu vực tư nh}n ở Ph|p cũng nhỏ so với c|c nước kh|c. “ Pháp và Châu Âu 2020: Một 

chương trình chiến lược dành cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới ”lần đầu tiên 

được công bố v{o th|ng 5 năm 2013 sau đó được sửa đổi bởi “Chiến lược Nghiên cứu Quốc gia 

(SNR) Pháp Châu Âu 2020 ”năm 201562, cung cấp nền tảng cho cải c|ch năng lực đổi mới ở Pháp 

những năm gần đ}y.63 

Trong những chiến lược quốc gia trên đ}y, kinh nghiệm có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam là các 

vấn đề v{ c|c ưu tiên cụ thể được x|c định chi tiết, sau đó được chuyển tải thành các chính 

s|ch/cơ chế/chương trình/chương trình nghị sự để thực hiện. 

                                                                                                                                                                                           
http://www.compete.org/component/content/article/11/202 

61  Vào tháng 9 năm 2009, chính quyền Obama đã công bố Chiến lược Đổi mới Hoa Kz 

(https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf), trong đó tổng hợp các chính sách 
khoa học, công nghệ và đổi mới toàn diện.Đây là mục tiêu chiến lược cho tăng trưởng bền vững và tạo việc làm chất lượng cao 
dựa trên đầu tư vào cơ sở hạ tầng đổi mới của Hoa Kz, thúc đẩy đổi mới dựa trên thị trường, đột phá để đối phó với các vấn đề 
ưu tiên quốc gia. Chiến lược đã được sửa đổi vào tháng 2 năm 2011.Tầm quan trọng của khu vực tư nhân như một động lực đổi 
mới và vai trò của chính phủ hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới đã được định nghĩa lại nhằm tăng cường tăng trưởng kinh tế dài hạn. 

62 “SNR Pháp Châu Âu 2020” 

https://www.france-science.org/IMG/pdf/france-europe-
2020_a_strategic_agenda_for_research_technology_transfer_and_innovation.pdf 

63 Trong ASEAN, chính sách R&D và I&E của Malaysia được phản ánh trên “Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia (STP)” 

được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1986 và lần thứ hai (STP2) vào năm 2002. STP 2 tăng tỷ lệ chi tiêu R&D trong GDP lên 1,5% 
vào năm 2010 và tăng số lượng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và kỹ sư (RSE) lên 50 trên 10.000 lao động. Chính sách này 
tập trung vào một số lĩnh vực sản xuất tiên tiến như vật liệu tiên tiến, điện tử, công nghệ sinh học, ICT, công nghệ đa phương 
tiện, năng lượng, không gian, công nghệ nano, quang tử học và dược phẩm. Năm 2013, “Chính sách quốc gia về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo - NPSTI” (STP 3) đã được xây dựng. NPSTI nhằm đạt được các mục tiêu đầy tham vọng như xây dựng 
một quốc gia bền vững bằng cách chuyển đổi kinh tế xã hội thông qua khoa học và công nghệ để cho phép Malaysia gia nhập 
vào nhóm các nước có thu nhập cao và phát triển.Chính sách tập trung vào đa dạng sinh học, an ninh mạng, an ninh năng 
lượng, môi trường và biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, y tế, nông nghiệp, hàng hóa, giao thông, đô thị hóa và an ninh nước. 
Dựa trên những mục tiêu chính này, Malaysia đặt mục tiêu tăng tỷ lệ chi tiêu R&D trong GDP lên ít nhất 2% vào năm 2020. 
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A1.3. Chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cơ sở 

giáo dục đại học do chính phủ cung cấp 

Như đ~ thảo luận trong khung lý thuyết (Chương 1), chính phủ có thể có những t|c động quan 

trọng trên thị trường v{ đến sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Phần này 

nghiên cứu một số biện pháp hỗ trợ điển hình cho phép chuyển đổi từ sáng chế sang đổi mới 

sáng tạo và khởi nghiệp. 

A1.3.1. Chương trình giáo dục quốc gia về đẩy mạnh khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo trong các tổ chức giáo dục đại học 

Sự phát triển về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo ở c|c nước phát triển là dựa trên nền tảng 

R&D tiên tiến. Do đó, c|c chính s|ch v{ hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại 

c|c cơ sở giáo dục đại học cần được phân tích trong bối cảnh R&D. 

Ở châu Á, chính sách khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo của Nhật Bản có thể đúc rút cho Việt Nam 

một bài học kinh nghiệm quý b|u. Để thiết lập v{ thúc đẩy một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 

tạo trong hệ thống giáo dục đại học của Nhật Bản, MEXT (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa 

học và Công nghệ) Nhật Bản đ~ thiết lập chương trình EDGE - NEXT (Tìm hiểu và Phát triển 

Khởi nghiệp Toàn cầu cho thế hệ KẾ CẬN)64 v{o năm 2014. Chương trình n{y khuyến khích các 

dự án kinh doanh mới dựa trên sự kết hợp giữa các kết quả R&D trong c|c trường đại học, giáo 

dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo cho c|c nh{ l~nh đạo doanh nghiệp v{ ý tưởng kinh doanh 

trong tương lai. Đ}y l{ một số trường đại học h{ng đầu tại Nhật Bản được lựa chọn là các tổ 

chức dẫn đầu tham gia chương trình. Ví dụ, Đại học Waseda đ~ th{nh lập một hiệp hội bao gồm 

bốn trường đại học và 31 tổ chức tham gia chương trình từ năm 2017 đến năm 2022. 65Vào 

th|ng 7 năm 2017, tại Đại học Kyushu, Trung tâm Khởi nghiệp Robert T. Huang (QREC) đ~ 

thành lập Nho m lie n ke t IDEA (Lie n minh Đổi mới sáng tạo, Đa dạng và Giáo dục khởi nghiệp) là 

tổ chức đầu mối và Đại học Ritsumeikan, Viện Khoa học và Công nghệ Nara (NAIST) và Đại học 

Osaka Prefecture (OPU) là các tổ chức đối ta c. Nho m lie n ke t IDEA na y đa  được chọn để tham 

gia v{o Chương trình EDGE-NEXT. Đồng thời, MEXT cũng chọn Tokai - EDGE, nhóm liên kết do 

Đại học Nagoya dẫn đầu làm một chương trình EDGE-NEXT. Nói chung, chương trình EDGE-

NEXT nhằm mục đích đ{o tạo những c| nh}n đang bắt đầu một dự án kinh doanh mới dựa trên 

những thành tựu thu được bằng cách thực hiện có hệ thống các hoạt động giáo dục khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo và R&D tại trường đại học.66 Bên cạnh đó, để kh|m ph| chương trình MEXT, 

Đại học Tokyo đ~ ph|t động “Chương trình gi|o dục vì sự đổi mới lấy con người l{m trung t}m”, 

Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo đ~ th{nh lập Tổ chức tiến bộ đổi mới, Viện Công nghệ 

                                                           
64 MEXT (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ), Chương trình EDGE - NEXT (Tìm hiểu và Phát triển Khởi 

nghiệp Toàn cầu cho thế hệ KẾ CẬN) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/edge/1346947.htm 

65 Nhóm liên kết do Tập đoàn Waseda dẫn đầu nhằm giáo dục kinh doanh thế hệ kế cận. 

https://www.waseda.jp/top/en-news/53126 

66 Tokai - EDGE, Nhóm liên kết do Đại học Nagoya dẫn đầu. 

http://en.nagoya-u.ac.jp/news/adoption/nagoya_university-led_consortium_selected_for_mexts_edge-next_program.html 

Các tổ chức đối tác là Đại học Gifu, Viện Công nghệ Nagoya, Đại học Công nghệ Toyohashi và Đại học Mie. 
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Tokyo đ~ th{nh lập Văn phòng Khởi nghiệp toàn cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Nara thành 

lập Chương trình khởi nghiệp toàn cầu trong bối cảnh Internet vạn vật. Các hoạt động này 

nhằm thúc đẩy c|c nh{ l~nh đạo sáng tạo, xây dựng một hệ thống đổi mới và khởi nghiệp bằng 

cách tập hợp c|c trường đại học, các công ty sản xuất và dịch vụ khác của Nhật Bản và quốc tế, 

t{i năng từ nước ngoài, các tổ chức tư vấn chính s|ch v{ c|c nh{ đầu tư mạo hiểm.67  

Về phía Đức, th|ng 3 năm 2010, Thủ tướng Angela Merkel công bố “S|ng kiến chất lượng”, một 

nỗ lực tăng cường đầu tư cho gi|o dục và nghiên cứu. Chương trình n{y tăng ng}n s|ch năm 

2015 lên 7% cho giáo dục và 3% cho nghiên cứu. Tỷ lệ đầu tư của chính phủ vào nghiên cứu và 

phát triển và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tập trung vào cải cách đại học được gọi l{ chương 

trình “S|ng kiến xuất sắc” ra mắt v{o năm 2006. Chương trình đ~ tập trung đầu tư v{o một số 

trường đại học được lựa chọn. Chính phủ phân bổ một ngân sách khổng lồ tổng cộng 1,9 tỷ EUR 

trong 5 năm (2006-2011) và thêm 2,7 tỷ Euro trong 5 năm kể từ năm 2012 để cải thiện kết quả 

của một số cơ sở giáo dục đại học được chọn.68 

Đạo luật cạnh tranh của Hoa Kỳ, được công bố trong năm 2007, quy định một loạt các chiến 

lược như xúc tiến đầu tư cho khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hoa 

Kỳ quyết định tăng gấp đôi ng}n s|ch của một số viện nghiên cứu v{ trường đại học. Những 

sáng kiến n{y được theo sau bởi Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Mỹ (ARRA, 2009) và Thỏa 

thuận Xanh mới69 đ~ ph}n bổ tổng ngân sách 787,2 tỷ USD (khoảng 5,7% GDP) để tạo việc làm 

và nhu cầu bằng c|ch đầu tư v{o nhiều lĩnh vực như chăm sóc y tế, giao thông, bảo vệ mtrường, 

hạ tầng xã hội70,v.v. 

                                                           
67 Các chương trình của chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ việc tạo ra các nhà KN&ĐMST thành tại các cơ sở giáo dục đại học. Có rất 

nhiều công ty như MUJIN, Morpho và PeptiDream đã thương mại hóa thành công các đổi mới sáng tạo. MUJIN Inc được thành 
lập tại Đại học Tokyo vào năm 2011 bởi Tiến sĩ Rosen Diankov, một nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm JSK của Đại học Tokyo, 
và Issei Takino, một doanh nhân. Tiến sĩ Diankov đã phát triển môi trường ảo tự động hóa Robot mở (OpenRAVE), một chương 
trình lập kế hoạch cho rô bốt hiện được sử dụng cho nhiều rô bốt trên khắp thế giới. Xem http://openrave.org/ và 
http://mujin.co.jp/en#about Morpho, Inc được thành lập năm 2004 bởi một số nhà khoa học và kỹ sư từ Đại học Tokyo. Công ty 
này đã đầu tư từ quỹ được điều hành bởi Đại học Tokyo Edge Capital Co., Ltd. Công ty tập trung vào R&D và cấp phép công 
nghệ xử lý hình ảnh đã được các nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất trên thế giới sử dụng. Năm 2016, công ty có vốn trên 15 
triệu USD.(Xem:http://www.morphoinc.com/en PeptiDream, Inc là một công ty dược sinh học được hỗ trợ bởi Tổ chức Cấp 
phép Công nghệ Đại học Tokyo (TLO). Công nghệ của công ty được phát triển vào năm 2006 bởi Hiroaki Suga, đồng sáng lập 
công ty và là giáo sư tại Đại học Tokyo. Xem: http://www.peptidream.com/company/index.html#management 

68 Đối với Hoa Kz, Luật Cạnh tranh Hoa Kz, được công bố trong năm 2007, quy định một loạt các chiến lược tăng cường cạnh 

tranh như thúc đẩy đầu tư đổi mới và phát triển nguồn nhân lực thông qua tăng cường R&D và phát triển cơ sở hạ tầng xã hội. 
Cụ thể, Hoa Kz đã quyết định tăng gấp đôi ngân sách của NSF, NIST, Cục khoa học DOE, các viện nghiên cứu cơ bản và các 
trường đại học, tăng cường giáo dục khoa học toán học, vv và thiết lập Cơ quan dự án nghiên cứu nâng cao - Năng lượng (ARPA 
- E) tại DOE, v.v.các sáng kiến tiếp theo là Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Mỹ (ARRA, 2009) và Thỏa thuận Xanh mới (Thỏa 
thuận Mới Xanh http://neweconomics.org/2008/07/green-new-deal/), đã phân bổ tổng ngân sách 787,2 tỷ USD đô la (khoảng 
5,7% GDP) để tạo việc làm và nhu cầu bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực đa dạng như khoa học, y tế, giao thông, bảo vệ môi 
trường, hạ tầng xã hội. 

69 Thỏa thuận Xanh mới http://neweconomics.org/2008/07/green-new-deal/ 

70 ARRA cũng tạo ra hiệu ứng gợn sóng về kinh tế lâu dài do đầu tư KH&CN 21,5 tỷ USD ngân sách R&D. Ngân sách R&D chủ yếu 

tập trung vào nghiên cứu cơ bản, y tế, năng lượng và biến đổi khí hậu. Trong nghiên cứu cơ bản, ngân sách này được phân bổ 
cho NIH ($ 10.4 tỷ), DOE ($ 5.5 tỷ), NSF ($ 3 tỷ), và ARPA-E ($ 400 triệu). Ngoài ra, dự kiến đầu tư 58 tỷ đô la vào nghiên cứu và 
phát triển cho môi trường và năng lượng sạch. Tổng thống Obama nói rằng đầu tư vào năng lượng sạch là "các dự án Apollo 
của thời đại chúng ta", và Green New Deal là trụ cột của chính sách đổi mới trong giai đoạn đầu của chính quyền. ARRA cũng đã 
tạo ra hiệu ứng gợn sóng kinh tế dài hạn do đầu tư KH&CN bằng 21,5 tỷ USD ngân sách R&D. Ngân sách R&D chủ yếu tập trung 
vào nghiên cứu cơ bản, y tế, năng lượng và biến đổi khí hậu.Trong nghiên cứu cơ bản, ngân sách này được phân bổ cho NIH ($ 
10.4 tỷ), DOE ($ 5.5 tỷ), NSF ($ 3 tỷ), và ARPA-E ($ 400 triệu). Ngoài ra, dự kiến đầu tư 58 tỷ đô la vào nghiên cứu và phát triển 
cho môi trường và năng lượng sạch. Tổng thống Obama nói rằng đầu tư vào năng lượng sạch là "các dự án Apollo của thời đại 
chúng ta", và Green New Deal là trụ cột của chính sách đổi mới trong giai đoạn đầu của chính quyền. 
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A1.3.2. Các công ty thành lập bởi các trường đại học 

Năm 1990, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thành lập iRobot, một công ty làm việc trong 

ngành công nghiệp robot. Với mục đích l{m cho robot có một đời sống thực tế, iRobot đ~ b|n 

được hơn 20 triệu robot trên khắp thế giới. Với hơn 25 năm dẫn đầu trong ngành công nghiệp 

robot, iRobot đ~ đạt được rất nhiều thành tựu trong robotics.71 Được thành lập tại một trong 

những cơ sở giáo dục đại học tốt nhất trên thế giới, IRobot không chỉ thực hành khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo ở mức độ cao của nghiên cứu v{ đổi mới m{ còn thúc đẩy khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo trong giáo dục cấp thấp hơn (cấp trung học). Công ty iRobot cũng đ~ tham gia v{o 

giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) tại Hoa Kỳ bằng cách tạo ra một 

nguồn tài nguyên giáo dục cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Chúng ta có thể nói rằng trong 

tương lai gần, giáo dục về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo sẽ mở rộng từ c|c cơ sở giáo dục đại 

học đến trường tiểu học và trung học để nuôi dưỡng tư duy của khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo cho các thế hệ tương lai từ giai đoạn đầu của cuộc đời. 

Chương trình cải cách Đại học Quốc gia Nhật Bản ra mắt v{o năm 2004 dưới ảnh hưởng của 

Đạo luật Bayh-Dole của Mỹ cho phép c|c cơ sở giáo dục đại học công lập như Đại học Tokyo trở 

nên độc lập với chính phủ và có thể thương mại hóa tài sản trí tuệ của mình. Năm 2004, Đại học 

Tokyo thành lập công ty riêng của mình, Công ty Đại học Tokyo Edge Capital (UTEC) nhằm bồi 

dưỡng những hạt giống v{ t{i năng tốt nhất về công nghệ cho Nhật Bản và Châu Á. Hiện nay, 

công ty này quản lý hai quỹ với hơn 150 triệu USD v{ đầu tư khoảng 50 hạt giống hoặc các công 

ty khởi nghiệp giai đoạn đầu. Hầu hết những công ty khởi nghiệp m{ UTEC đ~ đầu tư đều được 

sinh ra từ những t{i năng công nghệ tại Đại học Tokyo.  

A1.3.3. Chương trình tăng cường đầu tư cho phát triển R&D và khởi nghiệp và  

đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học 

Tại Nhật Bản, để kết hợp các nghiên cứu khoa học v{ cơ hội kinh doanh, Bộ Kinh tế, Thương 

mại và Công nghiệp (METI) đ~ ph|t động một dự |n mang tên “Kế hoạch Hiranuma”72 v{o năm 

2001 với mục tiêu tăng 10 lần số bằng sáng chế của c|c trường đại học Nhật Bản trong vòng 10 

năm v{ mở rộng 1.000 công ty khởi nghiệp công nghệ có nguồn gốc từ c|c trường đại học trong 

3 năm. Chương trình n{y tập trung vào bốn lĩnh vực bao gồm công nghệ thông tin, môi trường, 

công nghệ sinh học và công nghệ nano. METI đ~ cấp ngân sách 47,6 tỷ Yên (tương đương 45 

triệu USD) v{o năm 2002, 47,4 tỷ Yên (khoảng 45 triệu USD) trong năm 2003 v{ 61,7 tỷ Yên 

năm 2004 (khoảng 60 triệu USD) cho Kế hoạch Hiranuma.73 Theo METI, từ năm 2001 đến năm 

2016, có 1851 công ty liên doanh theo định hướng đại học được thành lập, trong đó khoảng 

                                                           
71 Công ty iRobot của Viện Công nghệ Massachusetts http://www.irobot.com/ IRobot rất nổi tiếng vì có rất nhiều thành tựu 

quan trọng như khám phá những bí ẩn của Kim tự tháp Giza, tìm thấy "dầu ngầm độc hại ở Vịnh Mexico" và cứu thoát "hàng 
ngàn sinh mạng trong các khu vực xung đột và khủng hoảng trên toàn cầu". Bên cạnh đó, “iRobot đã truyền cảm hứng cho các 
máy vi tính đầu tiên được NASA sử dụng, thay đổi không gian du lịch vĩnh viễn, triển khai robot đầu tiên được sử dụng bởi các 
lực lượng Mỹ xung đột, đưa robot tự điều khiển từ xa đầu tiên được FDA chấp thuận đến bệnh viện và giới thiệu Roomba - một 
robot tại nhà đầu tiên, mở đường cho một hình thức vệ sinh nhà ở hoàn toàn mới.” 

72 Hiranuma là tên của Bộ trưởng Takeo Hiranuma, Bộ trưởng Bộ MITI vào thời điểm đó. 

73 John P. Walsh, Yasunori Baba, Akira Goto & Yoshihito Yasaki, Thúc đẩy Liên kết Đại học - Doanh nghiệp tại Nhật Bản: Chính 

sách ứng phó của Đại học đối với Môi trường chính sách thay đổi, Prometheus Vol. 26, số 1, Viện Công nghệ Georgia, tháng 3 
năm 2008. 
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55,7% c|c công ty n{y đ~ có l~i.74 Trong năm 2012, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản 

(JST) đ~ khởi xướng Chương trình Th{nh lập công ty khởi nghiệp từ nghiên cứu và công nghệ 

tiên tiến (Chương trình START)75 trong đó việc tài trợ của chính phủ v{ thương mại hóa các 

công ty tư nh}n được kết hợp để khuyến khích khởi nghiệp dựa trên sự đổi mới công nghệ và 

thành tựu nghiên cứu của c|c cơ sở giáo dục đại học. Chương trình n{y bắt đầu từ giai đoạn tiền 

khởi động tại c|c cơ sở giáo dục đại học khi nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội trên thị trường, thiết 

lập công ty liên doanh trong vòng một, ba hoặc năm năm. Chương trình START có một cơ chế 

duy nhất trong đó c|c nh{ tổ chức và nhà nghiên cứu dự |n tham gia cùng nhau để thực hiện kế 

hoạch kinh doanh và quản lý dự án. 

Tại Pháp, Tổng thống Sarkozy đ~ công bố chính s|ch “ Đầu tư cho tương lai ” v{o th|ng 6 năm 

2009. Ngân sách của chương trình l{ 35 tỷ EUR, trong đó 22 tỷ EUR được huy động do phát 

hành trái phiếu chính phủ và 13 tỷ EUR được huy động thông qua việc trả nợ các khoản hỗ trợ 

công cho các ngân hàng. Chính sách này không chỉ đầu tư v{o R&D, khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo mà còn trên một hệ sinh th|i trong đó R&D, khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo có thể được tạo 

lập và phát triển. Chương trình đầu tư v{o năm lĩnh vực chính: 11 tỷ Euro dành cho giáo dục đại 

học và phát triển nguồn nhân lực, 8 tỷ Euro dành cho nghiên cứu và phát triển, 6,5 tỷ Euro dành 

cho các ngành công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, 5 tỷ Euro dành cho phát triển bền vững 

và 4,5 tỷ EUR dành c honền kinh tế kỹ thuật số, được định vị là "vấn đề ưu tiên trong tương lai”. 

Giáo dục đại học và R&D, khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo các vấn đề liên quan được phân bổ 

21,9 tỷ Euro. Trong 21,9 tỷ Euro này, 15,35 tỷ Euro được phân bổ cho giáo dục đại học, hình 

th{nh c|c cơ sở nghiên cứu và cải thiện chức năng v{ 6,55 tỷ Euro được phân bổ cho việc thúc 

đẩy các dự án nghiên cứu. Ngoài ra, khoảng 17,9 tỷ Euro được cấp bởi cơ quan t{i trợ như Cơ 

quan Nghiên cứu Quốc gia Pháp (ANR) thông qua các dự án mở để áp dụng. 

Tại Anh, Chính phủ dự kiến đầu tư hơn 140 triệu GBP trong s|u năm kể từ năm 2011 v{o c|c 

trung tâm sản xuất bệ phóng có giá trị cao tích hợp với một số trung tâm R&D liên quan đến sản 

xuất hiện tại như đúc khuôn cao cấp, sản xuất tiên tiến, đổi mới quy trình, công nghệ sản xuất, 

vật liệu composite, v.v... cho c|c công ty tư nh}n v{ trường đại học. Các trung tâm bệ phóng bổ 

sung hỗ trợ 61 triệu GBP trong chiến lược đổi mới mới được công bố v{o th|ng 12 năm 2014 

để phát triển các sản phẩm kỹ thuật thế hệ tiếp theo. Khoản đầu tư bổ sung 28 triệu GBP đ~ 

được công bố để thành lập “Trung t}m Xây dựng quốc gia".76 

                                                           
74 METI về Kế hoạch Hiranuma: 

http://www.meti.go.jp/english/press/2017/0426_001.html 

Theo METI, khoảng 30% (phần lớn nhất) của tất cả các công ty liên doanh theo định hướng đại học “tham gia vào các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe liên quan bao gồm công nghệ sinh học và thiết bị y tế. Trong nhóm dự án kinh doanh liên kết của sinh viên, 
khoảng 40% liên quan đến lĩnh vực CNTT, và trong nhóm dự án kinh doanh liên kết về nghiên cứu, khoảng 30% liên quan đến 
lĩnh vực y tế, bao gồm công nghệ sinh học và thiết bị y tế, trong đó các dự án liên quan đến công nghệ môi trường chiếm 23% 
danh mục và chiếm thị phần lớn thứ hai. ” 

75 Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST), Chương trình Thành lập Công ty Khởi nghiệp từ Nghiên cứu và Công nghệ 

Tiên tiến (Chương trình START): https://www.jst.go.jp/start/en/jigyo/index.html 

76 Trung tâm xây dựng quốc gia: http://www.northeasttechnologypark.com/innovation-services/national-formulation-centre 
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A1.3.4. Tăng cường nghiên cứu và phát triển, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bởi 

các doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, học viện và 

chính phủ 

Nói chung, ở Pháp, một loạt các tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu của Ph|p (được 

tài trợ công khai) có thể được xem l{ “những người chơi lớn” phục vụ nhu cầu nghiên cứu cụ 

thể của c|c cơ quan chính phủ và chính quyền công (Frietsch, R et.al, 2008, tr.6, tr.30) - một 

cách tiếp cận từ trên xuống. Do đó trong những thập kỷ qua, các tổ chức đ~ thay đổi để khuyến 

khích các thủ tục cạnh tranh và tiếp cấn từ dưới lên, như được mô tả dưới đ}y. 

Chương trình Carnot Institution đ~ được đưa ra v{o năm 2006 để hỗ trợ các phòng thí nghiệm 

công và các tổ chức giáo dục đại học thúc đẩy nghiên cứu hợp tác với c|c công ty. Đầu tiên, 

chương trình cung cấp cho các tổ chức nghiên cứu đ|p ứng các yêu cầu nhất định để tích cực 

thúc đẩy nghiên cứu hợp tác với công ty bằng cách xác nhận nhãn Carnot. Các tổ chức đ~ được 

chứng nhận nhận tài trợ từ ANR nhưng ng}n s|ch được dựa trên số tiền hợp đồng trực tiếp với 

công ty trong năm trước. Nói cách khác, khi quy mô nghiên cứu hợp tác với c|c công ty được 

mở rộng, số tiền ngân sách như tổ chức Carnot của năm sau sẽ được tăng lên. Bằng cách này, 

Pháp có thể tạo ra kết quả với đầu tư ban đầu nhỏ hơn so với việc thành lập các tổ chức mới 

bằng cách bổ sung chức năng cho c|c cơ sở hiện có. Giới hạn trên của số tiền có thể được phân 

bổ cho toàn bộ cơ quan Carnot thực tế là khoảng 60 triệu Euro mỗi năm. 

Một sáng kiến kh|c để tăng cường hợp tác giữa c|c trường đại học và các doanh nghiệp là thông 

qua giáo dục cấp tiến sĩ. Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp và đại học thông qua nghiên 

cứu tiến sĩ (CIFRE) l{ một biện pháp hỗ trợ việc đạt học vị tiến sĩ dựa trên các hoạt động với các 

công ty. Hiệp hội Nghiên cứu và Công nghệ Quốc gia Pháp (ANRT), bao gồm c|c cơ quan chính 

phủ và các tổ chức tư nh}n quản lý chương trình n{y. ANRT trả 14.000 Euro mỗi năm cho c|c 

công ty ký hợp đồng với nghiên cứu sinh tiến sĩ trong ba năm. C|c công ty trả ít nhất 23.484 

Euro mỗi năm cho những nghiên cứu sinh tiến sĩ. C|c công ty thuê nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể 

tiếp cận các phòng thí nghiệm đại học nơi nghiên cứu sinh đó học tập. Các phòng thí nghiệm mà 

nghiên cứu sinh làm việc cũng tiếp tục tiến h{nh hướng dẫn nghiên cứu cho các nghiên cứu 

sinh tiến sĩ. Kết quả là, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp v{ c|c trường đại học được tăng 

cường và có thể phát triển nghiên cứu cộng tác của riêng họ. Ngoài trợ cấp tài chính của CIFRE, 

c|c công ty cũng có thể nhận được khoản khấu trừ thuế chi phí nghiên cứu (CIR). Theo số liệu 

năm 2012, đ~ có 1.350 nghiên cứu sinh được nhận l{m chương trình CIFRE, trong đó 22% về 

lĩnh vực ICT, 20% về kỹ thuật, 13% về hóa học và vật liệu, và 13% về khoa học xã hội và nhân 

văn. 

Đối với Vương quốc Anh, v{o th|ng 5 năm 2010, chính quyền Cameron đ~ công bố "chương 

trình bệ phóng"77 nhằm xây dựng một chương trình đổi mới và công nghệ h{ng đầu thế giới 

trong một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể v{ được quản lý bởi Đổi mới Vương quốc Anh78 liên kết với 

BIS. Theo chương trình n{y, 10 cơ sở trung t}m đ~ được thiết lập. Chương trình nhằm mục tiêu 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo ra sự đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tế của các 

kết quả nghiên cứu bằng cách hợp tác giữa c|c công ty v{ c|c cơ sở giáo dục đại học tại các 

                                                           
77 Chương trình Catapult https://catapult.org.uk/ 

78 Đổi mới Vương quốc Anh https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk 
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trung tâm này. Nói cách khác, trung tâm bệ phóng l{ nơi m{ c|c doanh nghiệp có thể đạt được 

năng lực kỹ thuật h{ng đầu thế giới để giải quyết các vấn đề kỹ thuật dựa trên sự hợp tác giữa 

các viện nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới. Một nền tảng thực hiện đầu tư 

dài hạn để cung cấp dịch vụ. Mục tiêu cuối cùng là khác nhau cho mỗi bệ phóng. Ví dụ, Catapult 

Cell and Gene Therapy79 tạo ra một ngành công nghiệp khổng lồ (khoảng 10 tỷ tỷ bảng Anh) 

góp phần vào lợi ích quốc gia và tạo ra khối lượng quan trọng về đổi mới kinh doanh và nghiên 

cứu. 

Một cơ chế đặc biệt để tăng cường hợp tác giữa chính phủ, trường đại học và các doanh nghiệp 

của Hoa Kỳ, sau đó được áp dụng rộng r~i trong c|c nước OECD l{ Đạo luật Bayh-Dole. Đạo luật 

này nhằm tối đa hóa hiệu quả của các kết quả nghiên cứu do chính phủ tài trợ bằng cách chuyển 

đổi những kết quả đổi mới sáng tạo từ trường đại học sang doanh nghiệp. Đạo luật Bayh-Dole 

(Đạo luật sửa đổi luật sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa)80 là khuôn khổ pháp lý cho phép các 

trường đại học, doanh nghiệp nhỏ và / hoặc các tổ chức phi lợi nhuận, v.v... sử dụng các kết quả 

nghiên cứu thu được từ nguồn tài trợ của Chính phủ Liên bang làm tài sản riêng của họ. Đạo 

luật giúp thúc đẩy thương mại hóa các phát minh từ hoạt động R&D do chính phủ tài trợ. Đạo 

luật Bayh-Dole đóng một vai trò quan trọng trong việc thương mại hóa các phát minh tại các 

trường đại học ở Hoa Kỳ. Nó cũng đ~ kích thích c|c hoạt động cộng tác tích cực giữa doanh 

nghiệp - đại học. Do số lượng bằng sáng chế và giấy phép thuộc sở hữu của trường đại học tăng 

lên, số lượng các tập đo{n (văn phòng cấp phép công nghệ) chuyển giao phát minh công nghệ 

của c|c trường đại học cũng tăng lên. Chính phủ Nhật Bản ra mắt Đạo luật về thúc đẩy chuyển 

giao công nghệ từ c|c trường đại học sang ng{nh tư nh}n (Đạo luật TLO, 1998)81 v{ Đạo luật về 

các biện ph|p đặc biệt để chấn hưng công nghiệp, 1999. Những Luật này đều áp dụng mô hình 

Đạo luật Bayh-Dole của Mỹ vào Nhật Bản.82 Đạo luật TLO nhằm mục đích cải thiện sự hợp tác 

giữa các công nghệ công nghiệp và các hoạt động nghiên cứu trong c|c trường đại học bằng 

c|ch thúc đẩy chuyển giao các kết quả nghiên cứu công nghệ cho các doanh nghiệp công nghiệp. 

Chuyển giao công nghệ doanh nghiệp nhỏ (STTR) v{ Chương trình Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo 

Doanh nghiệp nhỏ (SBIR)83 là một sáng kiến của Hoa Kỳ, một chương trình t{i trợ nghiên cứu 

hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các viện nghiên cứu phi lợi nhuận v{ c|c trường đại 

học. Cả SBIR v{ STTR đều l{ cơ chế cung cấp trợ cấp thông qua một quy trình cạnh tranh. Đến 

nay, SBIR đ~ cho ra đời hơn 70.000 bằng sáng chế v{ đ~ mời 41 tỷ USD vốn đầu tư. Chương 

                                                           
79  Cell and Gene Therapy Catapult https://ct.catapult.org.uk/ 

80 Đạo luật Bayh-Dole (Đạo luật sửa đổi luật sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa).  

Xem https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2002-title37-vol1/content-detail.html 

Xem thêm: Đại học Pittsburgh - Bàn nhanh về Viện Đổi mới, Đạo luật Bayh-Dole - Ý nghĩa đối với Thương mại hóa Công nghệ. 
Nguồn: http://www.innovation.pitt.edu/resource/bayh-dole-act-at-a-glance/ 

81 Đạo luật về thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ các trường đại học sang doanh nghiệp tư nhân (Đạo luật TLO, 1998 ) 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APTTUPBO.pdf 

82  Chính sách và Chương trình Nhật Bản cho việc bồi dưỡng các nhà khởi nghiệp toàn cầu 

https://www.researchgate.net/publication/305637670_Japanese_Policy_and_Programs_for_the_Fostering_of_Global_Entrepr
eneurs 

83 SBIR (Chương trình Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ) và STTR (Chuyển giao Công nghệ Doanh nghiệp Nhỏ) 

https://sbir.nih.gov/. 
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trình SBIR cũng đ~ được áp dụng ở nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Nhật Bản, Thụy Điển 

và Phần Lan như l{ một mô hình thành công của chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo.  

Tương tự, ở Phần Lan, Học viện Phần Lan không chỉ hoạt động c|c chương trình nghiên cứu cơ 

bản mà còn là một chương trình hợp tác giữa c|c trường đại học do Trung tâm Chiến lược Khoa 

học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (SHOK)84 điều h{nh. C|c trung t}m SHOK n{y đ~ được 

thành lập như l{ c|c cơ chế đối tác công-tư để thúc đẩy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và R&D. 

C|c trung t}m SHOK n{y được tài trợ khoảng 40 - 60 triệu EUR mỗi năm bởi các tổ chức công 

cùng với các khoản đầu tư cổ đông. Trung t}m SHOK ph|t triển và áp dụng c|c phương thức 

mới cho sự hợp t|c v{ tương t|c trong đó c|c đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp phối hợp chặt 

chẽ trong các dự án dài hạn trong thời gian từ năm đến mười năm. Từ năm 2007, s|u trung t}m 

hợp tác giữa c|c trường đại học và doanh nghiệp đ~ được hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin và truyền thông, lâm sản, sản phẩm kim loại và kỹ thuật cơ khí, năng lượng và môi 

trường, sức khỏe và phúc lợi. Trong năm 2008 - 2012, gần 500 công ty Phần Lan và khoảng 30 

đơn vị nghiên cứu đ~ tham gia v{o c|c chương trình R&D của SHOK, trong đó chương trình đ~ 

đầu tư khoảng 40% chi phí nghiên cứu.85 

A1.3.5. Tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo được lựa chọn 

Thay vì phân bổ các nguồn lực như nhau cho tất cả c|c lĩnh vực nghiên cứu v{ đổi mới, một số 

quốc gia đ~ x|c định c|c lĩnh vực đầu tư chính. Chiến lược n{y được chứng minh là mang lại 

những kết quả đ|ng ghi nhận. Một ví dụ là mô hình DARPA của Hoa Kỳ. Cơ quan Quản lý Dự án 

Nghiên cứu Tiên tiến - Bộ Quốc phòng (DARPA)86 là một tổ chức phân bổ kinh phí được thành 

lập v{o năm 1958 để đ|p lại thành tựu vệ tinh Sputnik của Nga và duy trì lợi thế kỹ thuật của 

qu}n đội Mỹ. Cơ quan n{y nhằm mục đích t{i trợ cho các hoạt động nghiên cứu rủi ro cao - 

mang lại lợi nhuận cao. DARPA nổi tiếng vì phát minh Internet, công nghệ máy tính, công nghệ 

vũ khí chính x|c cao, công nghệ tàng hình, hệ thống định vị toàn cầu (GPS), phương tiện trên 

không không người lái (UAV) v.v.87 

Tại Đức Chương trình nghị sự R&D và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo Cách mạng công nghiệp 

4.088 v{ Chương trình kỹ thuật số 202089 cũng được nhấn mạnh. Năm 2011, Chính phủ Liên 

                                                           
84 Chương trình SHOK http://www.shok.fi/en 

85  Tekes - Cơ quan tài trợ đổi mới của Phần Lan, Thực hiện Kết quả thuyết phục của các Trung tâm SHOK 

https://www.tekes.fi/en/whats-going-on/news-2013/convincing-performance-from-shok-centres1/ 

86 Cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng của Bộ Quốc phòng Hoa Kz (DARPA) https://www.darpa.mil/ 

87 Các sáng chế DAPRA: https://www.ranker.com/list/coolest-darpa-projects/mike-rothschild  

Mô hình DARPA cũng đã được áp dụng cho các lĩnh vực phi quốc phòng và được coi là một trường hợp thành công của chính 
sách đổi mới của Hoa Kz. Về bản chất, đó là sự hỗ trợ của chính phủ đối với hoạt động nghiên cứu rủi ro cao đi kèm lợi nhuận 
cao. Ví dụ, nhằm mục đích phát triển các công nghệ giáo dục và học tập sáng tạo để có thể  góp phần tăng cường  giáo dục 
STEM, chính quyền Obama giới thiệu mô hình DARPA trong lĩnh vực giáo dục và cấp gấp đôi ngân sách cho Cơ quan Dự án 
Nghiên cứu Tiên tiến (ARPA-ED), Bộ Giáo dục (ED). Ngoài ra, NIH đã thành lập “Trung tâm quốc gia về các ngành  khoa học tịnh 
tiến tiến bộ” (NCATS) https://ncats.nih.gov/ nhằm mục đích thương mại hóa kết quả nghiên cứu bằng cách kết nối các kết quả 
nghiên cứu cơ bản với sự phát triển của các phương pháp điều trị và dược phẩm. 

88 Ủy ban châu Âu - Europa EU, Đức: Cách mạng công nghiệp 4.0 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Industrie%204.0.pdf 

89 Chương trình nghị sự số hóa 2020 
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bang đ~ công bố chính sách R&D “C|ch mạng công nghiệp 4.0” như một kế hoạch h{nh động của 

chiến lược công nghệ cao năm 2020 có thể đóng góp cho sự tiến bộ và số hóa của ngành công 

nghiệp sản xuất tương lai. Công nghiệp 4.0 có nghĩa l{ cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư bằng 

cách sử dụng Internet kết nối vạn vật (Internet of Things: IoT) và công nghệ tự động hóa sản 

xuất (Tự động hóa nh{ m|y). Đ}y cũng l{ kh|i niệm về thế hệ tiếp theo của ngành công nghiệp 

sản xuất nhằm tạo ra một mô hình kinh doanh mới. Chính sách số hóa này có rất nhiều mục tiêu 

như x~ hội, lao động, giáo dục, khoa học, chính phủ v.v...90 

Đối với Anh, tăng cường hoạt động R&D không chỉ trong các doanh nghiệp mà còn trong các 

trường đại học gần đ}y l{ một trong những chính sách quan trọng từ quan điểm thúc đẩy sự đổi 

mới sáng tạo ở Anh. “Nền tảng đổi mới sáng tạo” l{ một sáng kiến đ~ được chính phủ đưa ra để 

giải quyết các vấn đề xã hội, đòi hỏi một cách tiếp cận liên ng{nh. Đ}y l{ một nỗ lực hợp tác với 

các bên liên quan của c|c lĩnh vực khác nhau liên quan đến các vấn đề xã hội (chính phủ, đại 

học, doanh nghiệp) để tạo ra một lộ trình cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Ngo{i ra, để đ|p 

ứng nhu cầu mạnh mẽ của thế giới công nghiệp, nhằm thiết lập một cơ sở đổi mới khoa học và 

công nghệ kết nối những ý tưởng tuyệt vời và kết quả nghiên cứu với nhu cầu thực tế, sự hợp 

tác giữa c|c công ty đ~ được coi l{ điểm chính của chính sách. Chính sách này cũng đang cố 

gắng thúc đẩy R&D mang tính giải quyết vấn đề, trong đó có sử dụng công nghệ thông tin. 

Một trong những nỗ lực đ|ng kể của chính phủ để ứng dụng thực tế kết quả nghiên cứu tại 

trường đại học là dự |n liên quan đến vật liệu mới “graphene”91 được phát triển bởi Gi|o sư 

Andre Geim tại đại học Manchester, người đ~ đoạt giải Nobel Vật lý năm 2010 và Tiến sĩ 

Konstantin Novoselov. Graphene dựa trên công nghệ nano và cấu tạo theo kiểu hình lục giác có 

độ dày bằng một nguyên tử. Công nghệ này hứa hẹn có khả năng dẫn điện cao và tiềm năng tính 

toán nhị phân, và các thuộc tính có giá trị cho việc phát triển lưu trữ pin. Chính phủ đ~ đầu tư 

50 triệu GBP v{o th|ng 10 năm 2011 để thành lập cơ sở công nghệ nghiên cứu graphene toàn 

cầu để giành chiến thắng trong cuộc đua ph|t triển vì mục đích thương mại của vật liệu này. 

                                                                                                                                                                                           
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-agenda-europe-key-publications 

90 Đối với Đức, theo Nghị định thư Kyoto, nước này phải giảm 21% lượng phát thải khí nhà kính (so với năm 1990) nhưng Đức 

đã giảm 23,3% trong năm 2008. Một trong những l{ do mà Đức đã thúc đẩy đổi mới xanh là R&D trong lĩnh vực này được công 
nhận là một cách mang lại lợi ích cho nền kinh tế Đức. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Hệ thống và Cải tiến The 
Fraunhofer (ISI), chi phí giảm 1 tấn CO2 khi giảm 40% lượng khí nhà kính vào năm 2020 là âm (-) 27 euro. Bộ Giáo dục và Nghiên 
cứu Liên bang đã đưa ra chương trình khung nghiên cứu phát triển bền vững (FONA) vào năm 2004 và đã tiến hành nhiều 
nghiên cứu khác nhau để chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu. Năm 2010, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu đã công bố một kế 
hoạch cơ bản mới về nghiên cứu phát triển bền vững (FORNE) và đã công bố chính sách giới thiệu các quỹ vượt mức 2 tỷ Euro 
vào năm 2015. Kế hoạch cơ bản mới bao gồm một loạt các lĩnh vực nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc nâng cao hiệu quả 
năng lượng và năng suất của nguyên liệu thô. Chính phủ liên bang Đức cũng đã thành lập sáu trung tâm nghiên cứu y tế là trọng 
tâm của kế hoạch cơ bản nghiên cứu y tế mới. Các đối tượng nghiên cứu là bệnh tiểu đường, bệnh truyền nhiễm, ung thư, thoái 
hóa thần kinh, hệ tim mạch, và bệnh phổi, được coi là bệnh phổ biến khắp cả nước Đức. Thay vì thành lập một phòng thí 
nghiệm mới, chương trình này tổ chức nghiên cứu bằng cách kết nối nhiều cơ sở nghiên cứu hiện có và tài trợ kinh phí. Hiện tại, 
các trung tâm này đã kết hợp với hơn 120 trường đại học và viện nghiên cứu và thành lập 39 cơ sở. Các trung tâm này hướng 
đến việc nghiên cứu một cách nhất quán và thực tế hữu ích từ phòng thí nghiệm đến phòng khám và kết nối chặt chẽ với các 
công ty. Trung tâm bệnh thần kinh Đức (DZNE) và Trung tâm Nghiên cứu bệnh tiểu đường Đức (DZN) bắt đầu nghiên cứu vào 
năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu Phổi Đức (DZL), Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch Đức (D HK), Nhóm liên kết về Nghiên cứu 
Ung thư tiên tiến của Đức (DKTK) và Trung tâm Nghiên cứu Nhiễm trùng Đức (DZIF) bắt đầu hoạt động nghiên cứu trong năm 
2010. Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) đã đầu tư khoảng 700 triệu Euro vào năm 2015 để thành lập các trung tâm 
nghiên cứu y tế của Đức. 

91 Graphene là một dạng của carbon bao gồm một lớp nguyên tử cacbon được sắp xếp trong một mạng lục giác. Xem thêm: 

Viện Graphene Quốc gia http://www.graphene.manchester.ac.uk/collaborate/national-graphene-institute/ và Trung tâm Đổi 
mới Ứng dụng Graphene http://www.graphene.manchester.ac.uk/collaborate/geic/ 
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Tòa nhà Viện Graphene Quốc gia được xây dựng v{o năm 2013. Trong số ng}n s|ch ban đầu 

cho năm 2014, khoảng 14 triệu Bảng Anh đ~ được đầu tư để thành lập Trung t}m Đổi mới Ứng 

dụng Graphene. 

Ở Phần Lan, theo "Hướng dẫn chính sách nghiên cứu v{ đổi mới cho giai đoạn 2011-2015"92, tài 

liệu chính sách mới nhất được xuất bản bởi Hội đồng nghiên cứu v{ đổi mới của Phần Lan93, các 

ưu tiên của Phần Lan trong khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo bao gồm phần mềm, công nghệ 

sinh học, công nghệ nano và sáu Trung tâm chiến lược về khoa học, công nghệ v{ đổi mới94: 

năng lượng v{ môi trường; sản phẩm kim loại v{ cơ khí; cụm rừng; công nghệ thông tin và 

truyền thông; chăm sóc sức khỏe v{ đổi mới môi trường. 

Malaysia cũng x|c định c|c lĩnh vực tập trung cho đầu tư của họ. "Chính sách Công nghệ sinh 

học quốc gia (NBP)" năm 2005, đưa ra c|c biện pháp khuyến khích ngành công nghệ sinh học. 

Malaysia đặt mục tiêu lựa chọn phát triển công nghệ sinh học trong ba lĩnh vực nông nghiệp, y 

học và công nghiệp. Để đạt được mục tiêu của NBP, Malaysia thành lập 3 trụ cột, Inno Biologics 

(một công ty dược phẩm nh{ nước)95, “Bionexus” (Tổng công ty Công nghệ sinh học Malaysia)96 

và Quỹ đầu tư khoa học đời sống Malaysia97 để thúc đẩy sự đổi mới và khởi nghiệp trong công 

nghệ sinh học. Thúc đẩy ICT là một lĩnh vực trọng tâm khác của Malaysia. Một sáng kiến đ|ng 

chú ý của Malaysia l{ Siêu H{nh lang Đa phương tiện (MSC)98 với cơ sở hạ tầng ICT tích hợp. 

MSC là một khu kinh doanh công nghệ cao được thiết kế như một khu kinh tế đặc biệt ở miền 

nam Selangor, Malaysia. Malaysia nhằm tạo ra các cụm công nghiệp bằng cách khuyến khích các 

công ty trong nước v{ nước ngoài và các tổ chức nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và 

phát triển nguồn nhân lực, nuôi dưỡng các ngành công nghiệp mới và tạo việc làm. Kết quả là 

đến năm 2007 số lượng công ty MSC là 2.170 và số lượng việc l{m đạt 97.000. Dưới thời Thủ 

tướng Abdullah (2003-2009), Malaysia cũng thúc đẩy R&D trong lĩnh vực công nghệ sinh học 

bằng cách miễn thuế và khuyến khích lao động nước ngoài. 

A1.3.6. Hỗ trợ tài chính: Ưu đãi thuế và tài trợ /cấp tiền  

Theo một báo cáo từ Tổ chức Công nghệ Thông tin và Sáng tạo, Washington DC, “Hầu như tất cả 

các nghiên cứu học thuật được tiến hành từ đầu những năm 1990 đều cho rằng ưu đ~i thuế 

R&D vừa hiệu lực vừa tối ưu”. Ví dụ: Văn phòng đ|nh gi| công nghệ của quốc hội Hoa Kỳ trước 

đ}y đ~ kết luận: "Đối với mỗi đô la bị mất trong doanh thu thuế, tín dụng thuế R&D l{m gia tăng 

                                                           
92 Hội đồng nghiên cứu và đổi mới của Phần Lan, “Hướng dẫn chính sách nghiên cứu và đổi mới cho giai đoạn 2011-2015” 

http://www.rritrends.resagora.eu/uploads/22/Research%20and%20innovation%20policy%20guidelines_Finland.pdf 

93 Hội đồng nghiên cứu và đổi mới của Phần Lan http://valtioneuvosto.fi/en/research-and-innovation-council 

94 Chương trình SHOK của Phần Lan: https://www.tekes.fi/en/whats-going-on/news-2013/convincing-performance-from-shok-

centres1/ 

95 Inno Biologics http://www.innobiologics.com/ 

96 Tập đoàn Công nghệ sinh học Malaysia 

http://www.bioeconomycorporation.my/national-biotech-policy/overview/ 

97 Quỹ đầu tư khoa học đời sống Malaysia http://www.mlscf.com/ 

98 Malaysia Multimedia Super Corridor (MSC) https://www.mdec.my/msc-malaysia/application 
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một đô la biên trong chi tiêu R&D được báo cáo"99. Tại Pháp, Tín dụng thuế nghiên cứu của 

Pháp - CIR là thuế khấu trừ đi chi phí nghiên cứu. Đ}y có thể được coi là biện ph|p đầu tiên để 

hỗ trợ R&D của doanh nghiệp. 

Ở Pháp, khi các công ty và doanh nghiệp phi lợi nhuận sử dụng hệ thống này, tỷ lệ phần trăm 

R&D nhất định của họ như chi phí khảo sát, thực hiện nghiên cứu, thuê ngoài, chi phí bằng sáng 

chế, v.v... có thể được khấu trừ thuế. Khấu trừ thuế cũng được áp dụng cho các công ty hợp tác 

với học viện trong c|c chương trình tiến sĩ. Chúng ta có thể thấy chính s|ch tương tự ở nhiều 

quốc gia như Úc, Hungary, H{n Quốc, v.v...100 

Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA)101 được tạo ra v{o năm 1953 như một cơ 

quan độc lập của chính phủ liên bang để hỗ trợ, tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của các 

doanh nghiệp nhỏ. Hơn một nửa số tiền tài trợ và hỗ trợ giáo dục của tổ chức n{y được cung 

cấp trực tiếp cho những người khởi nghiệp và chủ doanh nghiệp nhỏ nhưng SBA cũng hỗ trợ và 

làm việc với c|c trường đại học. Trong khi các hỗ trợ của SBA được thực hiện dưới hình thức 

khuyến khích hợp tác với các học viện, vốn vay và giáo dục /cố vấn kinh doanh, Chương trình 

Chuyển giao Công nghệ doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ (STTR) là một chương trình mở rộng cơ 

hội tài trợ trong lĩnh vực R&D v{ đổi mới sáng tạo của liên bang. Trung tâm của chương trình l{ 

mở rộng quan hệ đối tác khu vực công/ tư. Đặc điểm độc đ|o của STTR là yêu cầu các doanh 

nghiệp nhỏ hợp tác chính thức với một tổ chức nghiên cứu. Vai trò quan trọng nhất của STTR là 

thu hẹp khoảng cách giữa hiệu qủa của khoa học cơ bản v{ thương mại hóa những sáng kiến có 

thể mang lại kết quả.102 

Ở ASEAN, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) là một trường đại học duy nhất có hệ thống cấu 

trúc gồm 15 quỹ cho nhiều đối tượng và các loại hình khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo để thúc 

đẩy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong v{ ngo{i trường đại học. Ví dụ, Quỹ Lotus-NUS “cung 

cấp vốn tài trợ hạt giống cho các công ty khởi nghiệp theo định hướng t|c động xã hội”; Chương 

trình Start-up Go Global Program dành cho các doanh nghiệp được thành lập / đăng ký tại 

Singapore dưới 5 năm v{ l{ một phần của hệ sinh thái NUS Enterprise; Công ty Cổ phần SG khởi 

nghiệp cung cấp kinh phí cho “công ty có trụ sở tại Singapore với các hoạt động cốt lõi được 

thực hiện” tại Singapore; Người sáng lập SG khởi nghiệp “cung cấp nền tảng cho phù hợp với 

                                                           
99 Joe Kennedy và Robert D. Atkinson, Tại sao mở rộng tín dụng thuế R&D là chìa khóa để cải cách thuế doanh nghiệp thành 

công , Tổ chức Công nghệ thông tin và đổi mới, Washington DC, tháng 7 năm 2017 http://www2.itif.org/2017-rd-tax-credit .pdf 

100 OECD, ưu đãi thuế cho nghiên cứu và phát triển: xu hướng và vấn đề http://www.oecd.org/sti/inno/2498389.pdf 

101 Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kz (SBA) https://www.sba.gov/sites/default/files/files/resourceguide_national.pdf 

Vốn, dưới hình thức vốn chủ sở hữu hoặc khoản vay từ 500 USD đến 5,5 triệu USD và được cấp phát thông qua 900 ngân hàng 
địa phương được SBA phê duyệt. Chương trình cho vay phổ biến nhất là Chương trình cho vay 7 (a) (được gọi là Chương trình 
cho vay 7 (a), do căn cứ vào mục 7 (a) của Luật Doanh nghiệp nhỏ. https://www.sba.gov/blogs/sbas-7a-loan-program-
explained), được cung cấp trực tiếp từ SBA hoặc người cho vay theo quy định. Các chương trình cho vay khác bao gồm các 
khoản tín dụng vi mô lên đến 50.000 USD và Chương trình cho vay 504, một chương trình phát triển kinh tế hỗ trợ tăng trưởng 
kinh doanh nhỏ của Mỹ và giúp các cộng đồng thông qua việc mở rộng kinh doanh và tạo việc làm.  

102 Các khoản tài trợ của chính phủ cũng có thể được đầu tư vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các nước mới nổi, như 

trong trường hợp của Vương quốc Anh. Trong những năm gần đây, Chính phủ Anh cho rằng điều quan trọng là xây dựng mối 
quan hệ hợp tác nghiên cứu với các nước mới nổi để cùng phát triển. Quỹ Newton được thành lập vào năm 2014 để cải thiện 
khả năng R&D và E & I của các trường đại học ở các nước mới nổi và tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia này và Vương 
quốc Anh. Trong khi đầu tư vào nghiên cứu khoa học, Quỹ Newton đang hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa 
Anh và các nước sẽ là những người chơi chính về E & I trong tương lai. Các quốc gia đối tác bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, 

Trung Quốc, Braxin, Chile, Colombia, Mexico, Ai Cập, Ấn Độ, Philipin, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. 
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người cố vấn để khởi nghiệp”; NUS Alumni Start-up Catalyst (NASC) cung cấp kinh phí cho “c|c 

doanh nghiệp mới khởi nghiệp do các cựu sinh viên NUS thành lập”; SG Tech Grant khởi nghiệp 

SPRING cung cấp lời khuyên từ các cố vấn NUS; Tín dụng Năng suất và Sáng tạo (PIC) cung cấp 

các khoản khấu trừ thuế đáng kể cho các khoản đầu tư v{o R&D và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo; Voucher năng lực v{ đổi mới sáng tạo (ICV) cung cấp voucher “khuyến khích các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ phát triển khả năng kinh doanh của họ”; Venture For Good (Youth) cung cấp 

hỗ trợ tài chính cho thanh niên trong "phát triển và thực hiện các hoạt động kinh doanh xã hội 

của họ"103.  

A1.3.7. Cụm đổi mới và sáng tạo công nghiệp 

Thung lũng Silicon l{ một hiện tượng đặc biệt trong những nỗ lực đổi mới thành công của Hoa 

Kỳ, nơi c|c can thiệp của chính sách liên bang của chính phủ Hoa Kỳ khá hạn chế. Nằm ở phần 

phía bắc của California, Thung lũng Silicon l{ cơ sở đổi mới sáng tạo nổi tiếng thế giới nơi c|c 

công nghệ và dịch vụ mới lần lượt ra đời. Rất nhiều công ty được xem là dẫn đầu thế giới trong 

nhiều lĩnh vực như m|y tính, chất bán dẫn, phần mềm, internet và công nghệ sinh học… được 

sinh ra ở Thung lũng Silicon, ví dụ như Adobe, AMD, Apple, eBay, Google, Hewlett-Packard, 

Intel, Oracle, Symantec, Yahoo, v.v... Thung lũng Silicon không phải là sáng kiến của chính quyền 

tiểu bang. Sự hình thành của Thung lũng Silicon vốn dựa trên đại học Stanford. Đ}y l{ một nơi 

phổ biến kiến thức được hình thành bởi sự hợp tác tự nhiên giữa các công ty, viện nghiên cứu, 

trường đại học và chính quyền địa phương để tạo ra một cụm đổi mới sáng tạo (Cẩm nang 

Castell, 2011). Thung lũng Silicon đ~ l{ cơ sở đổi mới h{ng đầu thế giới trong nửa thế kỷ qua. 

Nền tảng của thành công này là sự kết hợp giữa c|c trường đại học xuất sắc, doanh nghiệp công 

nghệ cao, hệ thống t{i chính được hỗ trợ bởi các quỹ mạo hiểm v{ văn hóa khởi nghiệp Mỹ.104 

Tại Anh, Cambridge là cụm công nghệ lớn nhất ở châu Âu với khoảng 60.000 nhân viên làm việc 

cho hơn 4.300 công ty công nghệ nằm xung quanh Đại học Cambridge. Hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo cụm Cambridge gồm những tổ chức tham gia là Đại học Cambridge, trung tâm của 

cụm, và rất nhiều công ty và công viên khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo105. Trong số đó, Công 

viên Khoa học Cambridge được thành lập v{o năm 1970 bởi Đại học Cambridge và tạo ra hơn 

130 công ty trong những năm 1970 l{ l}u đời nhất. Sau những năm 1970, c|c nhóm R&D và 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo kh|c được theo sau. Những điểm nổi tiếng là Công viên kinh 

doanh Cambridge, Công viên nghiên cứu Cambridge, Công viên khoa học Cambridge, Công viên 

                                                           
103 Hơn nữa, NUS có Giải thưởng Đổi mới và Khởi nghiệp Thực hành cung cấp kinh phí cho sinh viên NUS có “{ tưởng / sản 

phẩm sáng tạo”; Quỹ R&D và Đổi mới tịnh tiến của Bộ giáo dục cung cấp kinh phí cho E & I trong các trường cao đẳng và ITE; 
Trung tâm đổi mới SMART “cho phép giảng viên và nhóm nghiên cứu của họ theo đuổi những con đường mới đầy hấp dẫn 
trong nghiên cứu thị trường”; Sáng kiến Philip Yeo (PYI) hỗ trợ những người “tin vào niềm đam mê và mục đích đầu tư vào thế 
hệ lãnh đạo tương lai”; Quỹ Gap Trung tâm NRF "nhằm mục đích hỗ trợ việc chuyển đổi các kết quả nghiên cứu thành các sản 
phẩm hữu ích"; Trợ cấp phát triển năng lực (CDG) thuộc Chương trình quản lý sở hữu trí tuệ SPRING (IPM) là một chương trình 
hỗ trợ tài chính giúp những người khởi nghiệp “xây dựng khả năng trên 10 lĩnh vực kinh doanh chính”; Hệ thống tài trợ NUS cho 
E & I   http://enterprise.nus.edu.sg/funding 

104 Những nỗ lực tương tự đã được thực hiện ở nhiều nơi khác nhau.Ví dụ, Viện Công nghệ Massachusetts và rất nhiều công ty 

công nghệ đặt tại Tuyến đường 128 ở Boston đã hợp tác để hình thành một cụm đổi mới ở Massachusetts. Và sau đó có những 
mô hình tương tự như cụm công nghiệp thông tin ở Austin, Texas, cụm công nghiệp sinh học ở Philadelphia, Pennsylvania ... vv 
Ngoài Hoa Kz, Bangalore ở bang Karnataka phía nam Ấn Độ và Zhongguancun ở Bắc Kinh, Trung Quốc là những trung tâm công 
nghệ điển hình tại Châu Á theo mô hình của Thung lũng Silicon. Israel và Singapore đã thúc đẩy sự hình thành cụm công nghiệp 
ở cấp quốc gia. 

105 Hiện tượng Cambridge http://www.cambridgeahead.co.uk/about-cambridge/the-cambridge-phenomenon/ 
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Capital, Công viên nghiên cứu Chesterford, IdeaSpace, Trung tâm sáng tạo St John, Công viên 

Vision, Công viên công nghệ Peterhouse, Cơ sở nghiên cứu Babraham, Đại học Cambridge West 

Cambridge v.v... Những công viên này cùng nhau duy trì hệ sinh thái của khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo (cụm đổi mới, công ty thương mại)106 Một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển 

hưng thịnh như vậy đ~ thu hút rất nhiều công ty công nghệ cao quốc tế đầu tư như Amazon, 

Apple, HP, Microsoft, Siemens, Qualcomm, Sanofi, v.v... Đại học Cambridge cũng th{nh lập nhiều 

đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, ví dụ, Trung tâm vì sự xuất sắc và đổi mới107 là trung tâm R&D “tập 

hợp c|c đối tác doanh nghiệp v{ trường đại học để tìm ra các giải pháp về cách tạo lợi thế cạnh 

tranh bền vững”, Trung tâm Cải tiến Xã hội Cambridge108 “hoạt động như một nền tảng” cho c|c 

nh{ đổi mới xã hội, Trung tâm Khởi nghiệp tại Trường Kinh doanh Cambridge Judge109 nhằm 

mục đích "truyền cảm hứng, tạo điều kiện và nghiên cứu" khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

A1.4. Các kết luận 

Phụ lục n{y đ~ r{ so|t ngắn gọn các hoạt động liên quan của c|c t|c động về chính sách ở các 

nước được lựa chọn để hỗ trợ phát triển R&D và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, nhằm tìm 

kiếm các bài học có thể áp dụng được cho Việt Nam.  

Tăng đầu tư khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo là một xu hướng không thể đảo ngược 

trên toàn thế giới. Về cơ chế quyết định chính sách khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo, Hội 

đồng tư vấn, c|c cơ quan tư vấn có thể tham mưu c|c nh{ hoạch định chính s|ch h{ng đầu bằng 

cách cung cấp các bản cáo bạch và biện ph|p đo lường sự thành công. Việc tập trung mạnh vào 

c|c lĩnh vực nghiên cứu v{ đổi mới sáng tạo được lựa chọn đ~ mang lại những thành công nổi 

bật tại Mỹ, Đức, Malaysia, v.v... Hầu hết nếu không phải tất cả những câu chuyện thành công 

trong cải c|ch đổi mới đều liên quan đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của c|c trường đại 

học v{ đặc biệt l{ thúc đẩy liên kết giữa c|c trường đại học, các doanh nghiệp và chính phủ. Tất 

cả c|c lĩnh vực đều được hưởng lợi từ sự hợp tác này do tạo ra doanh thu từ các ứng dụng công 

nghệ, tăng cường năng lực nghiên cứu v{ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và 

nguồn nhân lực nói chung. Ngoài ra, thúc đẩy sự đóng góp từ khu vực tư nh}n bằng c|ch tăng 

cường, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa chính phủ, các học viện và các doanh nghiệp. Những 

thông lệ tốt như Đạo luật Bayh-Dole, Thung lũng Silicon đ~ được áp dụng ở một số nước cũng 

có thể là một gợi ý cho Việt Nam. 

Không có nhiều biện pháp can thiệp chính sách của nh{ nước đối với các cấp thể chế. Ở Mỹ, 

Anh, Đức và thế giới phương T}y nói chung, truyền thống tự chủ đại học là một đặc điểm quan 

trọng giúp các tổ chức đó s|ng tạo hơn v{ thích ứng tốt hơn với một thế giới liên tục thay đổi. 

Hỗ trợ của chính phủ chủ yếu thông qua các gói tài trợ, c|c chương trình/tổ chức cụ thể hoặc cơ 

chế ưu đ~i cho c|c trường đại học/ngành nghề hơn l{ c|c quy định hoặc yêu cầu. Đ}y l{ một 

bước tiến trong cách tiếp cận chính s|ch để phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Những 

                                                           
106 Một số công ty và tổ chức chính thuộc cụm nằm bên ngoài các công viên và khuôn viên của Đại học Cambridge nhưng được 

đặt gần ga đường sắt ở Quận CB1 tại Cambridge như Microsoft, Thales, AlertMe, Apple, AstraZeneca và một số dịch vụ và tư 
vấn pháp lý các công ty. 

107 Trung tâm vì xuất sắc và đổi mới sáng tạo https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/process-excellence-

innovation/ 

108 Trung tâm Cambridge vì mục đích Cải tiến Xã hội https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/social-innovation/ 

109 Trung tâm Khởi nghiệp tại Trường Kinh doanh Cambridge Judge https://www.jbs.cam.ac.uk/entrepreneurship/ 
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biện pháp hỗ trợ được đ|nh gi| trên đ}y chủ yếu l{ c|c phương ph|p truyền thống, nhấn mạnh 

đến hình thức hỗ trợ như t{i trợ, ưu đ~i, trợ cấp và chủ yếu được thực hiện ở cấp quốc gia. 

Trong những năm gần đ}y, c|c phương ph|p tiếp cận theo định hướng tăng trưởng đ~ được 

chú ý hơn. Thay vì tập trung vào các chủ thể cụ thể như những người khởi nghiệp, cụm công ty 

địa lý, các nhà hoạch định chính s|ch có xu hướng tập trung hơn v{o việc xây dựng mạng lưới 

doanh nghiệp, nhằm mục tiêu kết nối các thành phần trong hệ sinh thái, giúp sắp xếp thể chế ưu 

tiên, bồi đắp các mối tương t|c ngang h{ng (Mason, C., & Brown, R. 2014, tr.4). Không có cách 

tiếp cận chính sách nào là “phù hợp với tất cả”, đặc biệt là trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, 

nơi nền kinh tế và xã hội đang trong qu| trình chuyển đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, có những 

nguyên tắc chung có thể thực hiện được ở hầu hết các quốc gia bất kể sự khác biệt về bối cảnh. 

Đầu tiên và quan trọng nhất, R&D và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo phát triển trong một hệ 

sinh thái, tức là, một nền tảng trong đó mỗi yếu tố l{ tương t|c v{ ảnh hưởng lẫn nhau. Giáo dục 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo sẽ không có hiệu quả nếu môi trường khởi nghiệp không ủng 

hộ c|c ý tưởng/sáng kiến mới/hành vi mạo hiểm, hoặc không có khung ph|p lý để bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ hệ sinh thái sẽ không thể phát triển nếu c|c trường đại học không 

có đủ nhân tài cho các nỗ lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Người khởi nghiệp là nhân vật 

trung tâm trong việc tạo ra hệ sinh th|i (Erik Stam v{ Ben Spigal, 2016, tr.8), do đó tầm quan 

trọng của c|c trường đại học trong hệ thống là không thể phủ nhận. 

Hỗ trợ các viện nghiên cứu v{ trường đại học là quan trọng, và cách tốt nhất không chỉ là 
đầu tư mạnh mẽ mà còn là một cách tiếp cận toàn diện cho hệ thống để các tổ chức học 
thuật có thể đóng góp xứng đ|ng nhằm tạo ra môi trường tốt hơn cho khởi nghiệp v{ đổi 
mới sáng tạo. 

Tóm tắt Phụ lục 1 

Phụ lục này nghiên cứu các chính sách của nhà nước về thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo ở các quốc gia được chọn để xem xét các xu hướng gần đây và các thông lệ quốc tế có liên 
quan. Thông qua các trường hợp của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, 
Singapore và Malaysia, chương này đã làm sáng tỏ các cơ chế chính sách về STI, chiến lược 
quốc gia về STI và các chính sách hỗ trợ cụ thể ở các nước đó. Một số chính sách đáng chú ý 
được ghi nhận bao gồm đầu tư tập trung vào các khu vực được lựa chọn; các chương trình 
đặc biệt được thiết kế để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái KH&CN và khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo; tăng cường sự hợp tác giữa doanh nghiệp, học viện và chính phủ bằng các ưu đãi 
tài chính và cơ chế hỗ trợ. 
Các cụm đổi mới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại mỗi trường đại học cũng rất quan 
trọng. Các công ty được thành lập bởi các trường đại học, các quỹ đầu tư đại học nhằm hỗ trợ 
khởi nghiệp / doanh nghiệp và các cơ quan hỗ trợ khác trong các cơ sở giáo dục đại học đóng 
một vai trò quan trọng trong giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Một cách tiếp cận 
toàn diện và mạng lưới xây dựng giữa những người khởi nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư, 
nhà hoạch định chính sách v.v... được coi là các biện pháp tác động mang tính chiến lược có 
thể được áp dụng. 
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PHỤ LỤC 2: CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC 
QUY ĐỊNH NHẰM THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: 

ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH 

Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét luật và chính sách hiện h{nh liên quan đến giáo dục và 

phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục đại học. Việc phân tích các 

chiến lược và quy chế này sẽ làm rõ bối cảnh của các giải pháp hỗ trợ của Chương trình IPP đ~ 

được thảo luận trong chương 2 của báo cáo. 

A2.1. Giáo dục đại học và khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

  

Hệ thống giáo dục đại học đương đại bắt đầu từ năm 1904, khi chính quyền thực dân Pháp 

thành lập đại học Đông Dương tại Hà Nội để đ{o tạo cán bộ tại địa phương. Năm 1945, chính 

phủ Việt Nam tuyên bố độc lập. Kể từ đó, hệ thống trường đại học tại Miền Bắc được phát triển 

theo mô hình giáo dục Xô Viết. Hệ thống giáo dục tại Miền Nam Việt Nam được phát triển theo 

mô hình giáo dục Mỹ. Từ năm 1975, Việt Nam mới có một hệ thống giáo dục đại học thống nhất.  

A2.1.1. Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: Phát triển nhanh và nỗ lực để cải tiến 

chất lượng 

Bắt đầu từ chính sách Mở Cửa, trong vòng 30 năm từ năm 1987 đến 2017, số lượng trường đại 

học v{ cao đẳng tại Việt Nam đ~ tăng từ 101 lên tổng số 444 trường (Bộ GD&ĐT, 2017). Số 

lượng sinh viên nhập học đ~ tăng gấp 10 lần từ 133.136 sinh viên năm 1987, khi Việt Nam bắt 

đầu công cuộc cải cách kinh tế, lên 1.767.879 sinh viên năm 2017. Đa số sinh viên thuộc c|c cơ 

sở giáo dục đại học công lập; chỉ khoảng 14 phần trăm tổng số sinh viên theo học tại các trường 

đại học – cao đẳng tư.  

Trong cùng kỳ, tổng số cán bộ giảng dạy tăng 3,6 lần, trong khi tỷ lệ sinh viên/giảng viên tăng 

từ 6,6:1 trong năm 1987 lên 24,3:1 trong năm 2017. Về mặt số lượng, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có 

bằng tiến sĩ tăng từ 14% năm 1987 lên 22% trong năm 2017. Xét về khía cạnh ngành học, sinh 

viên tại c|c cơ sở giáo dục đại học được chia thành 7 nhóm ngành học, trong đó lĩnh vực Khoa 

học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) chiếm 34,9% (xem Hình A2.1).  

Xét về khía cạnh quản lý, hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam có sự phân tán cao: trong các 

cơ sở giáo dục đại học, chỉ có 54 cơ sở (14,5%) chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục v{ Đ{o tạo (Bộ 

GD&ĐT); 116 (31%) cơ sở giáo dục đại học báo cáo cho các bộ v{ ng{nh kh|c; 125 cơ sở (33%) 

được cấp vốn bởi và báo cáo cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh (UBNDT). Có 81 cơ sở tư nh}n (21,5%), 

chịu sự giám sát của Bộ GD&ĐT liên quan đến các vấn đề học thuật và chịu sự quản lý của 

UBNDT về chỉ định nhân sự cấp cao. Kế thừa từ mô hình giáo dục Xô Viết, c|c trường đại học 

đơn ngành vẫn chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam .  
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A2.1.2. Năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của khu vực giáo 

dục đại học 

Hiện Việt Nam có khoảng 9.000 gi|o sư/phó gi|o sư, 24.000 người có bằng tiến sĩ, nhưng chỉ 

15.000 người trong số này làm việc trong c|c cơ sở giáo dục đại học. Số lượng ấn phẩm khoa 

học của Việt Nam trong 15 năm qua không bằng một phần năm số ấn phẩm của Đại học Tokyo 

và bằng một phần hai số ấn phẩm của Đại học Quốc gia Singapore (Nguyen Tuan V. và cộng sự, 

2016). Số lượng bài báo ISI của Việt Nam trong những năm gần đ}y đ~ tăng đ|ng kể, từ 908 bài 

năm 2008 đến 6.200 b{i năm 2017.  

Cho đến nay, hầu hết các nỗ lực của chính phủ v{ c|c trường đại học đều tập trung vào việc tăng 

số lượng bài báo khoa học, trong khi vấn đề khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo chưa được chú 

trọng đúng mức. Hệ quả là dữ liệu tham khảo từ Cơ quan S|ng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ 

(USPTO) trong giai đoạn 2006-2010 cho thấy Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế so với con số của 

Indonesia, Thái Lan, Singapore và Hoa Kỳ lần lượt là 74; 206; 2,496 và 1.000.900. Một nguồn dữ 

liệu khác từ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cho thấy số lượng bằng sáng chế đ~ tăng 

đ|ng kể trong giai đoạn 2009-2016, với tổng cộng 118 bằng sáng chế được cấp cho Việt Nam, so 

với c|c nước Indonesia, Thái Lan, Philippines, Phần Lan, Hoa Kỳ và Trung Quốc lần lượt là 440; 

218; 142; 7.998; 276.294; 322.484110.  

Phần lớn cán bộ giảng dạy tại Việt Nam vẫn chưa tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo do khối lượng công việc giảng dạy nặng, thời gian và kinh phí phân bổ cho 

công việc nghiên cứu ít111. Tình trạng n{y được phản |nh rõ r{ng trong cơ cấu tài chính của các 

cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Ở c|c trường đại học công lập, doanh thu từ học phí chiếm 

24,9% - 53,6% và từ nguồn vốn nh{ nước chiếm 41,5% - 74,7%. Ng}n s|ch nh{ nước dành cho 

hoạt động nghiên cứu chiếm 6,8% tổng ngân sách, tuy nhiên chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu 

chỉ chiếm 2,7% tổng chi phí ở c|c cơ sở (Tran Nam Binh và cộng sự, 2012, tr. 35). 

Về khía cạnh đổi mới sáng tạo, Việt Nam xếp thứ 45/126 trong Danh mục Chỉ số Sáng tạo Toàn 

cầu 2018, tăng 14 bậc so với năm 2016. Chúng ta đạt được những thành tựu này nhờ nỗ lực 

tăng cường năng lực của trường đại học và việc đổi mới c|c chương trình t{i trợ cho hoạt động 

nghiên cứu gần đ}y.  

Tóm lại, có thể nói rằng cho đến nay, các hoạt động khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo của 

c|c cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam vẫn còn tập trung nhiều vào việc tạo ra những kiến thức 

đo lường được qua bài báo khoa học, hơn l{ |p dụng kiến thức/công nghệ mới trong ngành và 

tạo ra các công ty khởi nghiệp/doanh nghiệp. Việc mở rộng hệ thống giáo dục đại học chủ yếu 

nhằm đ|p ứng nhu cầu cao hơn về đầu vào giáo dục đại học. Một số nghiên cứu đ~ cho thấy việc 

mở rộng đó chưa đ|p ứng được nhu cầu phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, cũng như 

những kỳ vọng của chính phủ/xã hội (Marea Fatsea, trong Grant Harman 2010, tr.88-106; Ly T 

Pham, 2014).  
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L.T. 2011, Khanh Dao, Tuan Nguyen và Ly Pham 2012, Ly T Pham 2014. 
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A2.2. Chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và giáo 

dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

Trong phần chính, bản báo cáo đ~ giới thiệu khái niệm về đổi mới sáng tạo theo nghĩa rộng hơn, 

nhấn mạnh vào khởi nghiệp hơn l{ NC&PT v{ KH&CN. Trọng tâm chính của báo cáo là giáo dục 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Để đề xuất các khuyến nghị cho giáo dục khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo, cần rà soát chính s|ch liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của quốc 

gia và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại mỗi trường đại học. 

A2.2.1. Môi trường pháp l{ để phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

a. Thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ và vừa 

Chi phí và thời gian cần thiết để khởi nghiệp tại Việt Nam đ~ được báo cáo trong xếp hạng của 

Ngân hàng Thế giới. Xếp hạng cao về mức độ thuận lợi trong kinh doanh từ 1-190 tức là môi 

trường pháp lý thuận lợi hơn cho khởi nghiệp và vận hành doanh nghiệp. Bảng xếp hạng tất cả 

các nền kinh tế được đ|nh giá đến tháng 06 năm 2017. Việt Nam được xếp thứ 68 về xếp hạng 

mức độ thuận lợi trong kinh doanh, trong khi xếp hạng của c|c nước Indonesia, Thái Lan, 

Philippines, Phần Lan và Hoa Kỳ lần lượt là thứ 72; 26; 113; 13; 6. Đối với chỉ số mức độ thuận 

lợi trong khởi nghiệp, Việt Nam xếp thứ 128 so với Indonesia, Thái Lan, Philippines, Phần Lan 

và Hoa Kỳ lần lượt là thứ 144; 36; 173; 26; 49112.  

Về khía cạnh luật phát triển kinh doanh, Luật Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành lần đầu 

năm 2005 v{ sửa đổi năm 2014, giúp giảm bớt đ|ng kể gánh nặng khi thành lập doanh nghiệp. 

Gần đ}y, v{o th|ng 06 năm 2017, Quốc hội Việt Nam đ~ thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. Đ}y l{ bộ luật quan trọng cho các công ty khởi nghiệp và doanh nhân. Bộ luật này 

cho phép tiếp cận t{i chính như c|c khoản vay, cấp vốn, cũng như chương trình miễn thuế, sử 

dụng đất, v.v... Về doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Nghị định 80/2007/NĐ-CP và Nghị định 

96/2010/NĐ-CP tạo điều kiện thuận lợi hơn cho “doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

(KH&CN)” - những doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu của mình để sản xuất sản phẩm. 

C|c ưu đ~i được cung cấp bao gồm miễn thuế, cho vay vốn, đ{o tạo và dịch vụ tư vấn. Tuy 

nhiên, việc thành lập loại hình doanh nghiệp này vẫn còn nhiều thách thức. Do đó, tính đến năm 

2017, mới chỉ có 303 doanh nghiệp KH&CN được thành lập tại Việt Nam113.  

Năm 2017, h{nh lang ph|p lý hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đ~ được cải thiện đ|ng 

kể, sau khi Quốc hội thông qua Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 v{ Luật hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều nội dung trong các bộ luật n{y quy định cụ thể cho việc hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, rào cản đối với các công ty khởi nghiệp vẫn chưa được loại 

bỏ triệt để.  
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nghiên cứu tình huống công ty BK Holding, Chương 3.  
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Luật giáo dục đại học, Điều 14114, cũng cho phép th{nh lập doanh nghiệp trong trường đại học, 

nhằm thúc đẩy việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị 

định 54/2016/NĐ-CP, quy định cơ chế tự chủ cấp cho các tổ chức KH&CN công lập, cũng cho 

phép thương mại hóa các nghiên cứu khoa học v{ đổi mới sáng tạo, đồng thời tối đa hóa đầu tư 

công cho các DNKH&CN. Các tổ chức công tự chủ về t{i chính n{y cũng có thể chuyển đổi thành 

công ty cổ phần (JSC) nếu đ|p ứng một số yêu cầu nhất định.  

b. Lập kế hoạch Chiến lược và Hướng dẫn 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là một khái niệm mới, mới được biết đến trong khối công lập 

của Việt Nam gần đ}y. Không có gì đ|ng ngạc nhiên khi hầu hết các tài liệu chính s|ch đều đề 

cập đến KH&CN, thay vì khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, chính sách phát triển 

KH&CN sẽ ảnh hưởng đến năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục đại 

học, do đó bản báo cáo này sẽ trình bày đ|nh gi| sơ lược về chính sách này.  

Phù hợp với các Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) v{ Chính phủ về c|c cơ sở 

giáo dục đại học, Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban h{nh ng{y 30/05/2011 

nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu, khoa học và phát triển công nghệ như một trong những 

nhiệm vụ chính của c|c cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Thông tư đ~ nêu ra những điểm chính 

để thúc đẩy hoạt động KH&CN trong c|c cơ sở giáo dục đại học như: cung cấp quỹ nghiên cứu, 

phân bổ thời gian dành cho nghiên cứu, thiết lập c|c cơ sở nghiên cứu, thành lập nhóm nghiên 

cứu và hỗ trợ hội nghị/xuất bản. Hướng dẫn này tuân thủ Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT 

ngày 09/05/2012 của Bộ GD&ĐT mô tả các yêu cầu v{ quy trình để xây dựng c|c chương trình 

KH&CN. Tuy nhiên, c|c chính s|ch nêu trên thường thiếu mục tiêu KH&CN cụ thể, thiếu các 

phương ph|p đo lường, cơ chế hỗ trợ và nguồn lực để phát triển KH&CN trong c|c cơ sở giáo 

dục đại học, cũng như những lĩnh vực ưu tiên KH&CN v{ kế hoạch thực hiện cho c|c cơ sở giáo 

dục đại học.  

Các chính sách gần đ}y đ~ quy định cụ thể hơn cho c|c vấn đề này. Nghị định số 99/2014/NĐ-

CP ngày 25/10/2014 cung cấp hướng dẫn đầu tư n}ng cao năng lực KH&CN cho c|c cơ sở giáo 

dục đại học tại Việt Nam. Nghị định tập trung vào (i) phát triển nhân lực về KH&CN thông qua 

c|c khóa đ{o tạo nâng cao, thành lập các nhóm nghiên cứu, hỗ trợ c|c chuyên gia h{ng đầu và 

các nhà nghiên cứu xuất sắc; (ii) cải tiến c|c cơ sở nghiên cứu, như phòng thí nghiệm tiên tiến, 

thư viện, tạp chí học thuật, khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu khoa học và áp dụng những công 

nghệ tiên tiến; (iii) cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động học thuật, như c|c dự án nghiên 

cứu, hội nghị khoa học, xuất bản, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. C|c trường đại học có kết 

quả nghiên cứu chất lượng cao; hoặc c|c trường ở khu vực khó khăn sẽ được ưu tiên đầu tư. 

C|c trường đại học kết nối tốt với doanh nghiệp và/hoặc có danh tiếng về học thuật trên thế 

giới sẽ được ưu tiên. Tuy nhiên, thủ tục thực hiện lại phức tạp, liên quan đến nhiều bộ khác 

nhau như Bộ Kế hoạch v{ Đầu tư (Bộ KH&ĐT), Bộ Tài chính (Bộ TC) và Bộ Khoa học và Công 

nghệ (Bộ KH&CN).  

c. Tài sản trí tuệ, Bằng sáng chế và Cấp phép 

Năm 2005, Việt Nam đ~ ban h{nh Luật sở hữu trí tuệ. Bộ luật n{y đặc biệt quan trọng đối với 

công cuộc đổi mới sáng tạo v{ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Luật quy định thủ tục đăng 
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ký bằng sáng chế, chuyển giao công nghệ và bảo vệ đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, tổng số bằng sáng 

chế được cấp tại Việt Nam đ~ tăng từ 81 lên 985 trong giai đoạn từ năm 1981 đến 2011115. Chỉ 

trong 5 năm cuối, số bằng sáng chế đ~ tăng 20%116.  

Tuy nhiên, quyền sở hữu kết quả khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo vẫn còn là một vấn 

đề trong chuyển giao công nghệ hoặc thương mại hóa, đặc biệt khi nghiên cứu được thực hiện 

trong trường đại học sử dụng kinh phí của nh{ nước. 

d. Quyền Tự chủ của trường đại học và việc Đánh giá Nghiên cứu 

Quyền tự chủ về thể chế lớn hơn sẽ giúp c|c trường đại học chịu trách nhiệm v{ đổi mới trong 

việc xây dựng phương ph|p đ|nh gi| khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo hiệu quả hơn. 

Quyền tự chủ của trường đại học là vấn đề trọng t}m trong chương trình cải c|ch cơ sở giáo dục 

đại học trong thập kỷ qua, nhưng vấn đề này vẫn còn là một trở ngại trong cải cách thể chế.  

C|c chính s|ch liên quan đến đ|nh gi| khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo rất quan trọng 

đối với việc phân bổ kinh phí. Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ng{y 11/04/2016 của Bộ 

GD&ĐT quy định các tiêu chí và thủ tục cấp phê duyệt v{ đ|nh gi| cuối cùng cho các dự án 

nghiên cứu do Bộ GD&ĐT cấp kinh phí. Các tiêu chí bao gồm (i) nâng cao tầm quan trọng của 

phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển kinh te  xa  ho  i; (ii) na ng cao kiến 

thức v{ năng lực nghiên cứu cho giảng viên đại học và cán bộ quản lý, và (iii) kết hợp giáo dục 

với chuyển giao công nghệ. Quy định đặt ra nhiều mục tiêu cho một dự án nghiên cứu, nhưng lại 

mơ hồ về các quy chế đ|nh gi| chất lượng.  

A2.2.2. Chính sách về giáo dục khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

a. Nâng cao Năng lực Nghiên cứu thông qua Đào tạo tiến sĩ 

Một đề |n đ{o tạo tiến sĩ tại nước ngoài nổi tiếng là Đề án 322. Đề |n được thành lập theo Quyết 

định số 322/2000/QĐ-TTG về “Đ{o tạo nguồn cán bộ khoa học cho c|c cơ sở giáo dục đại học 

va  cơ quan nghie n cư u tại nước ngoài" ngày 19/04/2000. Đề án 322 cung cấp học bổng cho 

sinh viên xuất sắc để học tập tại nước ngoài. Tiếp theo là Đề án 911 được thành lập theo quyết 

định số 911/QĐ-TTg ng{y 17/6/2010 để chuẩn bị nguồn nhân lực có bằng tiến sĩ cho c|c cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020. Đề |n 322 đ~ gửi 4.600 sinh viên ra nước 

ngoài học tập với tổng ngân sách 2.500 tỷ VNĐ (gần 150 triệu USD). Khoảng 3.000 nghiên cứu 

sinh đ~ về nước với tấm bằng tiến sĩ v{ đóng góp lớn vào công cuộc nâng cao chất lượng của các 

cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Trong khi Đề án 322 và 911 cho thấy sự đầu tư tích cực của 

chính phủ cho c|c cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, nhiều người vẫn lo ngại về việc sử dụng 

tiềm năng của những nghiên cứu sinh này sau khi về nước117. Gần đ}y, đ~ có nhiều nỗ lực đ|ng 

kể để nâng cao chất lượng đ{o tạo tiến sĩ tại Việt Nam. Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ng{y 

04/04/2017 về Quy chế tuyển sinh v{ đ{o tạo trình độ tiến sĩ, yêu cầu người hướng dẫn phải có 

                                                           

115
 Nguồn: http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/viet-nam-ngay-cang-co-nhieu-phat-minh-sang che/1311.html 

116
 Luật sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng loạt các nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Không có dữ liệu về tổng số bằng 

sáng chế được cấp cho từng loại sản phẩm cụ thể. 

117
 https://tuoitre.vn/doan-ket-buon-cua-de-an-322-492506.htm 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=322/2000/QĐ-TTG&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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ít nhất một bài báo thuộc danh mục ISI, và nghiên cứu sinh phải chứng minh được năng lực 

ngoại ngữ của mình. 

b. Các Trường đại học kiểu mới và Đối tác quốc tế 

Một trong các sáng kiến của chính phủ l{ đầu tư v{o c|c trường đại học xuất sắc trong hoạt 

động nghiên cứu. Bộ GD&ĐT đ~ lên kế hoạch thành lập từ ba đến năm trường đại học theo tiêu 

chuẩn quốc tế tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với c|c đối ta c chie n lươ c từ Nhật Bản, 

Ph|p v{ Đức. Chính phủ sẽ chi 400 triệu USD kinh phí từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát 

triển Ch}u Á để xây dựng bốn trường đại học này. Tại thời điểm này, đại học Việt Đức, đại học 

Khoa học và Công nghệ Hà Nội và đại học Việt Nhật đ~ được thành lập. Đ}y l{ c|c trường đại 

học mới thành lập v{ chưa chứng minh được là sẽ thành công. Tuy nhiên, tất cả c|c trường đại 

học này đều cam kết thực hiện hoạt động giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao theo tiêu 

chuẩn quốc tế.  

c. Đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học  

Hầu hết các sáng kiến trên đ}y đều đề cập đến việc n}ng cao năng lực nghiên cứu, hơn l{ đổi 

mới sáng tạo và phát triển công nghệ. Mặc dù năng lực nghiên cứu là nền tảng cho đổi mới sáng 

tạo và khởi nghiệp, nhưng nó không tự động dẫn đến phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo. Việc nuôi dưỡng tư duy v{ kỹ năng khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo yêu cầu sự cam kết dài 

hạn về cải tiến chương trình giảng dạy. Đ{o tạo khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đòi hỏi các 

phương ph|p tiếp cận cụ thể như thiết kế khóa học dựa trên kinh nghiệm, v.v... Những điều này 

vẫn còn thiếu trong bối cảnh giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam118. Cho đến 

nay, việc xây dựng một chương trình cấp bằng mới phải được Bộ GD&ĐT cho phép. Thủ tục này 

rất phức tạp và có thể mất h{ng năm để hoàn thành.  

d. Nhận thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và văn hóa khởi nghiệp  

Văn hóa khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ lệ lo sợ 

thất bại tại Việt Nam vẫn còn cao, xếp thứ 8 trên 60 quốc gia trong năm 2015 (GEM Việt Nam, 

2015/2016). Nhìn chung, điều mọi người thường lo sợ nhất không phải là tổn thất tài chính hay 

lãng phí thời gian; mà là ảnh hưởng đến niềm tự h{o, địa vị và uy tín của họ; ví dụ đồng nghiệp 

sẽ nghĩ gì nếu họ thất bại (Bernstein 1996). Do đó, có một mối liên hệ giữa sự kỳ thị của xã hội 

nếu thất bại và số hoạt động khởi nghiệp trong xã hội đó (Johansson 2006). Những người thất 

bại hoặc bị phá sản có xu hướng bị đồng nghiệp coi là "kẻ thua cuộc". Bên cạnh đó, việc chuẩn bị 

t{i chính để xây dựng công ty mới là một thách thức rất lớn, do c|c nh{ đầu tư thường không 

sẵn s{ng đầu tư cho một "doanh nhân thất bại". Các nhà nghiên cứu phát triển công nghệ tiên 

tiến có xu hướng không quan t}m đến việc thành lập công ty hoặc tham gia một công ty khởi 

nghiệp, do họ cảm thấy thoải m|i hơn ở một vị trí ổn định. Do đó, phương ph|p nuôi dưỡng văn 

hóa khởi nghiệp cho người trẻ v{ người có trình độ học vấn cao, cũng như chuyển dời sự chú ý 

của họ sang hoạt động khởi nghiệp đóng vai trò rất quan trọng (Lüthje và Franke 2002).  

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi vai trò của c|c trường đại học từ "tập trung vào nghiên 

cứu", "tập trung vào giảng dạy" sang "trường đại học tự chủ kinh doanh" để nhấn mạnh "nhiệm 

                                                           

118
 Những hoạt động này bao gồm các giải pháp hỗ trợ của Chương trình IPP tại các cơ sở tham gia được chọn được đề cập 

trong Chương 2. 
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vụ thứ ba" là hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đang diễn ra từ từ. Tại c|c cơ sở giáo dục đại học, 

mức độ nỗ lực nâng cao nhận thức phụ thuộc vào nhận thức của người l~nh đạo, điều này có thể 

được thể hiện qua việc khuyến khích các hoạt động ngoại khóa liên quan đến khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo. Ví dụ: c|c trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Ngoại thương, Đại học 

Kinh tế Quốc dân, v.v...  

Ở cấp độ quốc gia, vấn đề trở ngại văn hóa đ~ được giải quyết trong hai Đề án quốc gia (844 và 

1665) được thảo luận dưới đ}y. 

A2.2.3. Công cụ tài chính: Khả năng tiếp cận các nguồn lực và ưu đãi cho phát 

triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

a. Cơ chế tài trợ cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo 

Ở cấp độ hệ thống, cơ chế tài trợ nghiên cứu khá phức tạp và quan liêu. Mặc dù Bộ Khoa học và 

Công nghệ (Bộ KH&CN) được chỉ định l{ cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về nghiên cứu và 

đổi mới sáng tạo, Bộ Kế hoạch v{ Đầu tư (Bộ KH&ĐT) v{ Bộ Tài chính (Bộ TC) đều đóng vai trò 

quan trọng, vì trách nhiệm chung của các bộ này trong việc phân bổ ngân sách quốc gia cho 

nghiên cứu khoa học và công nghệ. Hai bộ khác là Bộ Giáo dục v{ Đ{o tạo (Bộ GD&ĐT) v{ Bộ 

Nội vụ (Bộ NV), cũng như 58 cơ quan cấp tỉnh v{ năm th{nh phố tại Việt Nam cũng có liên quan. 

Hiện tại, khoảng 2% Ng}n s|ch nh{ nước được phân bổ cho KH&CN – khoảng 850 triệu USD. Bộ 

KH&CN quản lý 57 đến 60% ngân sách này. Phần ngân sách của Bộ KH&CN được cam kết 

nghiêm ngặt thông qua thỏa thuận với Bộ TC; Bộ TC phải phân bổ nguồn kinh phí cho các bộ 

kh|c để thanh toán tiền lương cho c|n bộ nghiên cứu, cũng như hỗ trợ các viện và trung tâm 

nghiên cứu cấp bộ. Ví dụ, Bộ TC có trách nhiệm cấp kinh phí cho 54 trường đại học nhận được 

ngân sách nghiên cứu theo phương thức này. Mặc dù Bộ KH&CN chịu trách nhiệm về vấn đề chi 

tiêu Ng}n s|ch nh{ nước cho KH&CN, chỉ có khoảng 10% ng}n s|ch đó được phân bổ để hỗ trợ 

cho hoạt động nghiên cứu và sáng kiến đổi mới sáng tạo cấp quốc gia.  

C|c cơ sở giáo dục đại học công lập tại Việt Nam nhận được gói tài trợ từ cơ quan chủ quản là 

các bộ ngành hoặc ủy ban nhân dân tỉnh. Quy mô của gói được x|c định theo số lượng sinh viên 

nhập học và cán bộ của trường. Chỉ khoảng 2% ngân sách d{nh cho c|c trường đại học công lập 

được sử dụng cho nghiên cứu. Gói tài trợ được x|c định ba năm một lần, c|c cơ sở giáo dục đại 

học công lập có thể chuyển bất kỳ khoản tài trợ phân bổ nào sang kỳ sau trong tối đa ba năm. 

C|c cơ sở giáo dục đại học công lập cũng nhận được khoản thu từ học phí, thường chiếm 

khoảng một phần hai doanh thu của trường (Le & Hayden, 2017). C|c trường đại học tập trung 

vào nghiên cứu cũng có thể tạo ra doanh thu từ hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 

tuy nhiên con số n{y tương đối nhỏ. Theo báo cáo của Bộ KH&CN, có 36 quỹ khoa học, công 

nghệ v{ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, bao gồm một quỹ KH&CN quốc gia là Quỹ Phát triển 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 16 quỹ khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo địa phương, 

một quỹ KH&CN của trường đại học và 18 quỹ phát triển khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng 

tạo trong lĩnh vực kinh doanh. 
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Qũy Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia119 hỗ trợ các nhà khoa học trẻ theo đuổi sự 

nghiệp nghiên cứu. Bên cạnh đó, Quỹ cũng nhằm tạo ra môi trường kích thích học tập tại Việt 

Nam thông qua cam kết: (i) tạo ra một môi trường bền vững, sáng tạo và thuận lợi cho nghiên 

cứu; (ii) n}ng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ và thành lập các trung tâm 

nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế; (iii) nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và số lượng 

ấn phẩm trong các tạp chí trong danh sách ISI; (iv) khuyến khích các nhà khoa học Việt Nam 

tham gia những dự án hợp tác quốc tế; (v) thúc đẩy nỗ lực nghiên cứu trong lĩnh vực kinh 

doanh, tập trung vào phát triển công nghệ nhằm đóng góp v{o tăng trưởng và vị thế cạnh tranh 

kinh tế của quốc gia.  

Một chương trình kh|c l{ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), được thành lập 

bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vào năm 1992. VIFOTEC t{i trợ 

cho các nghiên cứu khoa học v{ đổi mới công nghệ, ví dụ tổ chức các giải khoa học, công nghệ 

v{ đổi mới sáng tạo quốc gia, tổ chức triển lãm khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo và trao 

học bổng cho sinh viên xuất sắc, v.v... Quỹ thực sự đ~ giúp một số nhà nghiên cứu và dự án 

nghiên cứu xuất sắc nhận được hỗ trợ và phổ biến kết quả nghiên cứu. 

Dự |n Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (FIRST) được 

Bộ KH&CN triển khai từ năm 2013 đến 2019, nhằm n}ng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và 

chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đổi 

mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Các dự án FIRST hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo bằng cách (i) thiết kế và thực hiện thí điểm các chính mới để cải thiện khung chính 

sách quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (ii) n}ng cao năng lực cho ca c Vie  n 

nghie n cư u ch  nh phủ hướng tới đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường; 

(iii) thúc đẩy đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và khuyến khích thành lập các doanh 

nghiệp khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo. FIRST đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, 

nhưng t|c động của dự án vẫn còn ở phía trước. Hầu hết sản phẩm được dự án hỗ trợ đều là 

thương mại hóa các sản phẩm bản địa.  

Chính sách của chính phủ cũng điều chỉnh c|c cơ sở giáo dục đại học trong việc phát triển hoạt 

động nghiên cứu của cơ sở. Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định c|c cơ sở giáo dục đại học 

nhận được kinh phí nghiên cứu từ chính phủ phải phân bổ một tỷ lệ ngân sách nhất định của 

mình, ít nhất 5% doanh thu, cho các hoạt động khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo. Theo 

chỉ thị n{y, c|c cơ sở giáo dục đại học cũng phải phân bổ ít nhất 3% doanh thu từ học phí cho 

các dự án nghiên cứu của sinh viên. Một số cơ sở giáo dục đại học đ~ ph|t triển quỹ khoa học, 

công nghệ v{ đổi mới sáng tạo riêng. Ví dụ, Đại học Quốc gia Hà Nội đ~ th{nh lập Quỹ Phát triển 

Khoa học Công nghệ ngày 23/06/2008 theo Quyết định số 3042/KHCN.  

Trong một khảo sát thực hiện tại Đại học Công nghệ S{i Gòn, người tham gia cho biết Đại học 

Công nghệ Sài Gòn có ngân sách dành cho hoạt động nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. 

Tuy nhiên, quy mô ngân sách nhỏ v{ được cấp dựa trên dự án, thay vì nguồn kinh phí cố định. 

Trường hợp tương tự tại Đại học Mở TPHCM, người tham gia khảo sát trả lời rằng trường này 

có ngân sách nghiên cứu dành cho giảng viên và sinh viên, tuy nhiên kinh phí cấp cho mỗi dự án 
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 Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia đi vào hoạt động vào tháng 03 năm 2008 theo Nghị định Chính 

phủ số 122/2003/NĐ-CP, sau đó được thay thế bằng Nghị định số 23/2014/NĐ-CP. 
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khá nhỏ. L~nh đạo c|c trường đại học thường nhận thức được nghiên cứu là một nhiệm vụ 

quan trọng, tuy nhiên hầu hết không nhìn thấy được lợi ích trực tiếp về mặt doanh thu của 

trường. Thay v{o đó, nghiên cứu chỉ được coi là khoản đầu tư d{i hạn để xây dựng thương hiệu 

của trường. Do đó, c|c trường đại học không sẵn sàng cấp nhiều kinh phí cho hoạt động nghiên 

cứu. Lựa chọn tăng học phí đ~ được nghiên cứu v{ đề xuất trong một bản đ|nh giá của Ngân 

hàng Thế giới liên quan đến việc quản lý v{ điều chỉnh hệ thống cơ sở giáo dục đại học (Kế 

hoạch tổng thể cho hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam 2012, tr.57). Cơ chế tài trợ cho c|c cơ 

sở giáo dục đại học công lập đang dần thay đổi, việc các tổ chức tự quản lý nguồn ngân sách của 

mình đang ng{y c{ng được khuyến khích. Hiện nay, c|c cơ sở giáo dục đại học công lập cũng 

được tự chủ trong việc thiết lập mức học phí cho những chương trình đ{o tạo "không thường 

xuyên" của mình.  

Ở cấp độ tổ chức, giảng viên được yêu cầu dành một phần ba thời gian làm việc cho hoạt động 

nghiên cứu. Quy định này làm giảm khả năng giảng viên tập trung toàn bộ thời gian vào giảng 

dạy để tăng thu nhập. Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT yêu cầu giảng viên dành 40 giờ mỗi 

tuần trong năm học cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, n}ng cao năng lực và dịch vụ cộng 

đồng. Ở cấp độ quốc gia, không có chương trình khuyến khích cụ thể về kinh tế để khuyến khích 

giảng viên làm nghiên cứu. Một số trường đại học đ~ đặt ra khoản thưởng tài chính cho các ấn 

phẩm khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế. Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định tiền 

thưởng nghiên cứu không vượt quá 30 lần mức lương h{ng th|ng của giảng viên, đối với một 

b{i b|o được đăng trên tạp chí ISI, SCI hoặc SCIE. Giảng viên sẽ được giảm 20 giờ giảng dạy nếu 

có bài báo khoa học được đăng trên c|c tạp chí nêu trên.  

Nghị định cũng nhấn mạnh rằng phương ph|p tiếp cận t{i chính trên đ}y chỉ đơn thuần l{ cơ 

chế tài trợ nghiên cứu. Kết quả được đưa ra dựa trên quy trình sàng lọc nghiên cứu, nhằm cung 

cấp kiến thức mới v{ được đo lường bằng các bài báo khoa học. Chính sách này không dành cho 

các hoạt động khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Ngân sách của nh{ nước dành cho hoạt động 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo được cung cấp trong c|c đề án quốc gia như Đề |n 844 hay Đề 

án 1665 v{ để tăng nhận thức về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo hoặc n}ng cao năng lực, thay 

vì cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp hoặc hoạt động đổi mới sáng tạo. 

b. Vốn vay và quỹ đầu tư mạo hiểm 

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ban h{nh năm 2017 cung cấp các nguồn hỗ trợ tiếp cận 

t{i chính, như khoản vay vốn/quỹ từ ng}n s|ch nh{ nước hoặc do nh{ nước tài trợ (Điều 6, 8 và 

9). Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 

KH&CN và Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư ph|t triển và khuyến khích hoạt 

động KH&CN trong c|c cơ sở giáo dục đại học120 cung cấp hàng loạt ưu đ~i v{ hỗ trợ tài chính 

cho các hoạt động KH&CN cho giảng viên đại học. Ví dụ, Điều 18 Nghị định 40 quy định các nhà 

khoa học có hồ sơ nổi bật sẽ được hỗ trợ t{i chính để tham dự hội nghị tại nước ngoài, tài trợ 

xuất bản, dự án nghiên cứu và trợ cấp khoản thu nhập bổ sung tương đương 100% mức lương 

hiện tại.  

Luật không chỉ cung cấp các khoản vay/tài trợ mà còn cung cấp nhiều điều kiện ưu đ~i kh|c cho 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa, như miễn thuế, giao đất, v.v... Nghị định số 80/2007/NĐ-CP và 
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Nghị định 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ cung cấp c|c ưu đ~i t{i chính cho "doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ”, đ}y l{ c|c doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu của mình để tạo 

ra sản phẩm. C|c ưu đ~i được cung cấp bao gồm miễn thuế, cho vay vốn, đ{o tạo và dịch vụ tư 

vấn. Nghị định số 99/2014/NĐ-CP (Điều 11) quy định miễn thuế cho các cá nh}n v{ công ty đối 

với số tiền đ~ chi dưới dạng tài trợ cho c|c trường đại học, để nhập khẩu thiết bị công nghệ cho 

các hoạt động KH&CN, va  chuye n giao kỹ thuật từ c|c trường đại học. 

c. Đóng góp từ khu vực tư nhân 

Các doanh nghiệp được khuyến khích thành lập quỹ KH&CN để đầu tư nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ. C|c cơ sở giáo dục đại học có nhiều cơ hội nhận được tài trợ nghiên cứu 

hơn bằng cách nộp đơn đăng ký cho c|c quỹ KH&CN và ký hợp đồng KH&CN với doanh nghiệp. 

C|c văn bản pháp lý liên quan bao gồm Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC của Bộ TC về quy chế 

tổ chức và hoạt động của các quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp; Nghị định số 

95/2014/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam quy định về đầu tư v{ cơ chế tài chính đối với hoạt 

động KH&CN. Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn doanh nghiệp cách thức 

quản lý quỹ nghiên cứu. Các quỹ khoa học, công nghệ v{ đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp/tổ 

chức thành lập chủ yếu phục vụ cho các hoạt động NC&PT liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, 

trong khi các quỹ tư nh}n, vận h{nh như một cơ quan độc lập, có thể phục vụ cho các dự án 

nghiên cứu dài hạn và phi lợi nhuận. Tuy nhiên, tại Việt Nam, không có khung ph|p lý để thành 

lập các quỹ tư nh}n, ngo{i c|c quỹ trong doanh nghiệp nêu trên.  

A2.2.4. Cơ chế hỗ trợ 

Chính phủ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết nh{ trường với doanh nghiệp và 

quỹ đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng cụm KH&CN. Theo quan điểm của chính phủ Việt Nam, 

việc thành lập các khu công nghệ cao là một trong những chie n lươ c quan trọng để khuyến 

khích tương t|c giữa nh{ trường và doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ v{ thương mại hóa 

(Marea Fatseas, trong Grant Harman eds, tr.104).  

a. Trung tâm nghiên cứu khoa học và nhóm các bên liên quan đến KH&CN 

Một trong những sáng kiến của chính phủ là Khu Công nghệ cao Sài Gòn (SHTP), được thành lập 

ng{y 24 th|ng 10 năm 2002. Khu công nghệ cao này nằm tại vị trí chiến lược gần trung tâm 

thành phố, sân bay và cảng biển của thành phố HCM. Nơi đ}y cung cấp dịch vụ "một cửa" v{ ưu 

đ~i thuế cao nhất cho c|c nh{ đầu tư. Khu công nghệ cao n{y được coi l{ nơi thu hút vốn đầu tư 

nước ngo{i trong lĩnh vực công nghệ cao, như Intel, Nidec (Nhật Bản), Sanofi (Pháp), Datalogic 

(Italia), Microchip (Hoa Kỳ), Sonion (Đan Mạch), v.v... cũng như từ c|c cơ sở giáo dục và công ty 

h{ng đầu trong nước như FPT, Hutech, Nanogen, v.v... Từ th|ng 5 năm 2014, có 77 dự án sản 

xuất, nghiên cứu, đ{o tạo và dịch vụ tại SHTP với tổng giá trị đầu tư l{ 2,4 tỷ USD. Có hơn 

18,000 nh}n viên đang l{m việc tại Khu công nghệ cao này, bao gồm sản xuất công nghệ cao, 

dịch vụ thương mại và công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (NC&PT), đ{o tạo v{ ươm mầm 

và trong bốn lĩnh vực ưu tiên sau: (i) Vi điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, (ii) Ngành 

cơ khí chính xác và tự động hóa, (iii) Vật liệu tiên tiến mới v{ năng lượng mới (iv) Công nghệ 

sinh học áp dụng cho ng{nh dược phẩm v{ môi trường. 

Tương tự như SHTP, Khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng l{ một khu công nghệ cao quốc gia do 

Chính phủ thành lập tại miền Bắc Việt Nam, nhằm trở thành một thành phố khoa học thu hút 
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c|c nh{ đầu tư v{o nghiên cứu & phát triển; phát triển sản xuất các sản phẩm công nghệ cao 

trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự 

động hóa. C|c nh{ đầu tư v{o Khu công nghệ cao Hòa Lạc được hưởng những ưu đ~i cao nhất 

theo quy định của Luật công nghệ cao và quy chế "một cửa, tại chỗ". Các trung tâm nghiên cứu 

khoa học n{y cũng bao gồm dự |n trường đại học chất lượng cao, như Đại học Khoa học và 

Công nghệ Hà Nội tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Fulbright Việt Nam tại Khu công 

nghệ cao S{i Gòn (SHTP). Trong tương lai gần, c|c trường đại học này sẽ trở thành trung tâm 

phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra những kiến thức, ý tưởng mới 

và áp dụng chúng vào kinh doanh.  

Ở cấp độ cơ sở, Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) được thành lập bởi Đại học Quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)121 cung cấp môi trường thuận lợi cho giáo dục, nghiên cứu và phát 

triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. ITP đặt mục tiêu phát triển một hệ sinh thái 

khởi nghiệp để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp; đ{o tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về cong 

nghệ thông tin và công nghệ phần mềm cho c|c cơ sở giáo dục đại học và cộng đồng khởi 

nghiệp; và phát triển các sản phẩm CNTT cho c|c cơ sở giáo dục đại học và các ngành công 

nghiệp.  

b. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học 

Báo cáo Phát triển Việt Nam (Ngân hàngThế giới, 2015) đ~ chỉ ra rằng lực lượng lao động có tay 

nghề cao đóng vai trò quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa của Việt Nam. Một thách thức 

đặt ra là sự bất cân xứng trong thị trường lao động, thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động có 

tay nghề phù hợp. Báo cáo chỉ ra rằng hầu hết các nhà tuyển dụng đều gặp phải khó khăn trong 

việc tuyển dụng lao động mới do thiếu kỹ năng phù hợp, và sự khan hiếm lao động trong một số 

ngành nghề, đ}y được coi là hệ quả của tình trạng thiếu gắn kết giữa c|c cơ sở giáo dục đại học 

và doanh nghiệp.  

Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 (Điều 32) quy định chính phủ sẽ khuyến khích 

và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa c|c cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp bằng 

cách cung cấp 30% kinh phí phù hợp để phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới hoặc nâng cao 

năng suất122. Trong một nghiên cứu thực địa của chúng tôi, người tham gia từ Trường đại học 

Hoa Sen (HSU) cho biết, trường có kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp, nhưng kế hoạch này 

chưa đi v{o hoạt động. HSU cũng chưa có kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ n{o đủ lớn 

để chuye n giao cho doanh nghiệp hoặc có thể thương mại hóa. HSU có một số liên kết với các 

doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn chưa có cơ chế cố định để hỗ trợ giảng viên duy trì mối liên kết với 

doanh nghiệp. Một sáng kiến chính s|ch để tăng cường liên kết giữa nh{ trường và doanh 

nghiệp là cấp phép cho c|c cơ sở giáo dục đại học thành lập các thực thể kinh doanh gắn liền 

với trường.  

Hiện nay, việc mời chủ sở hữu công ty, doanh nhân và chuyên gia làm giảng viên thỉnh giảng 

đang ng{y c{ng phổ biến. Phương ph|p n{y giúp thay đổi tư duy của giảng viên và sinh viên về 

khởi nghiệp v{ văn hóa khởi nghiệp, mang đến nhiều cơ hội thực tập hơn. Tại c|c cơ sở giáo dục 
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 ITP được thành lập theo Quyết định số 157/QĐ/đại họcQG/TCCB ngày 02 tháng 05 năm 2003. 

122
 http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28730 
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đại học công lập, theo Luật công chức123, giảng viên không được phép thành lập công ty riêng; 

tuy nhiên giảng viên có thể góp vốn và làm việc cho công ty tư nh}n theo hợp đồng nếu được 

chủ lao động cho phép.  

c. Các hỗ trợ thể chế khác 

Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ như phòng thí nghiệm, thư viện rất lớn và cần có sự hỗ 

trợ của chính phủ. Thông thường, c|c nước đang ph|t triển đều có cơ quan chuyên hỗ trợ các 

nhà khoa học chuye n giao kiến thức, ý tưởng, phát minh, khám phá, kết quả nghiên cứu thành 

sản phẩm được thương mại hóa. C|c cơ quan n{y có thể được thành lập trong trường đại học 

hoặc dưới dạng cơ quan độc lập. Việt Nam cũng có một số tổ chức tương tự, tuy nhiên, đ}y l{ 

các doanh nghiệp tư nh}n. Ví dụ: SB Law124, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bằng 

sáng chế và bảo vệ thương hiệu, hoạt động như một công ty dịch vụ trên thị trường không có 

vốn nh{ nước. Các doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ bảo vệ pháp lý cho hoạt động chuyển 

giao công nghệ v{ thương mại hóa c|c ý tưởng/sản phẩm mới. Qua đó, giúp thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo nói chung. Tuy nhiên, trong c|c trường đại học, những người tham gia nghiên cứu thực 

địa của chúng tôi cho biết, trường đại học không chú ý đến vấn đề bằng sáng chế/cấp phép hoặc 

thành lập Văn phòng Chuyển giao Công nghệ (TTO) hoặc Văn phòng Cấp phép Công nghệ (TLO) 

để hỗ trợ nhà khoa học.  

A2.3. Sáng kiến của chính phủ về thúc đẩy đào tạo và phát triển khởi 

nghiệp và đổi mới sáng tạo 

Hai đề án quốc gia quan trọng cần được đề cập là “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt125 (Quyết định số 844/QĐ-

TTg ngày 18/05/2016 – được gọi tắt l{ Đề |n 844) v{ Đề |n “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến 

năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/05/2017 

– được gọi tắt l{ Đề án 1665). Cả hai đề |n được triển khai trên toàn quốc.  

Có thể coi Đề án 844 là một kế hoạch toàn diện cho phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, 

bao gồm nhiều khía cạnh và công cụ chính sách khác nhau, nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo thông qua nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm giáo dục, ươm mầm và tạo 

dựng mạng lưới quan hệ126. Đề án này hỗ trợ cho các cá nhân/tổ chức khởi nghiệp dựa trên mô 

hình kinh doanh hoặc công nghệ mới. Hỗ trợ bao gồm cung cấp thông tin, cơ sở hạ tầng, đ{o 

tạo/huấn luyện/cố vấn cho c|c doanh nh}n, thúc đẩy khởi nghiệp qua phương tiện truyền 

thông và hỗ trợ quản lý và tài chính. 

                                                           

123
 http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26495 

124
 http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/gioi-thieu-cong-ty-sb-law/507.html 

125
 http://www.vnu-itp.edu.vn/vi/tin-tuc/hoat-dong-itp/443-ha-tra-ha-sinh-tha-i-kha-i-nghia-p-a-i-ma-i-sa-ng-ta-o-

qua-i-c-gia.html 

126
 Xem phần 5 của tài liệu chính sách này: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id

=184702 
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Cụ thể, đề |n đặt mục tiêu hỗ trợ 800 dự án và 200 công ty khởi nghiệp, trong đó 50 công ty sẽ 

huy động vốn thành công từ c|c nh{ đầu tư mạo hiểm, thực hiện các giao dịch sáp nhập và mua 

lại với tổng giá trị 1.000 tỷ VNĐ. Đến năm 2025, đề án sẽ hỗ trợ phát triển 2.000 công ty khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo và 600 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Có tới h{ng trăm doanh nghiệp 

hưởng lợi từ đề án sẽ huy động vốn thành công từ c|c nh{ đầu tư mạo hiểm, thực hiện giao dịch 

sáp nhập và mua lại với tổng giá trị 2 nghìn tỷ VNĐ. Đề |n 844 được kỳ vọng sẽ phát triển và hỗ 

trợ hệ sinh thái quốc gia đến năm 2025 cho c|c công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, điều này 

sẽ giúp tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi hơn cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và công ty khởi 

nghiệp. Đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ bao gồm các cá nhân và nhóm có dự án khởi nghiệp 

hoặc công ty khởi nghiệp có thể phát triển nhanh chóng dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ và 

mô hình kinh doanh mới, v{ đ~ hoạt động trong tối đa 5 năm kể từ ng{y được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh; v{ c|c tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật, 

thực hiện các chiến dịch truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoặc đầu tư cho c|c 

doanh nghiệp đ~ hoạt động trong ít nhất một năm trong lĩnh vực và hỗ trợ cho ít nhất 10 công 

ty khởi nghiệp. Theo chương trình n{y, đến năm 2020, hệ thống pháp luật và cổng thông tin 

điện tử quốc gia cho các công ty khởi nghiệp sẽ được phát triển để hỗ trợ cho 200 công ty khởi 

nghiệp, 50 công ty trong số đó có thể thu hút đầu tư từ c|c nh{ đầu tư mạo hiểm hoặc tham gia 

các giao dịch sáp nhập và mua lại với tổng giá trị khoảng 1 nghìn tỷ VNĐ.  

Đề án 1665 tập trung thúc đẩy khởi nghiệp tại c|c cơ sở giáo dục đại học và hỗ trợ sinh viên trở 

thành doanh nhân. Mục tiêu của đề án nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng 

khởi nghiệp và kết nối sinh viên với quỹ đầu tư mạo hiểm/quỹ đầu tư. C|c hoạt động được xác 

định bao gồm thúc đẩy khởi nghiệp thông qua c|c phương tiện truyền thông, hội nghị, sự kiện 

lễ hội, diễn đ{n, trang web, v.v.; thiết lập v{ đ{o tạo nhân viên hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo (giảng viên, huấn luyện viên, cố vấn về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, v.v.); tăng 

cường xuất bản sách, tài liệu hội nghị; khuyến khích c|c cơ sở giáo dục đại học tổ chức khóa học 

v{ chương trình khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tự chọn/bắt buộc trong chương trình giảng 

dạy của mình. Phương ph|p thể chế hóa hơn l{ th{nh lập Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp, Câu lạc 

bộ Sinh viên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hoặc Quỹ Hỗ trợ Doanh nhân để hỗ trợ sinh viên 

trở thành doanh nhân. 

Trong bối cảnh đó, chương trình IPP2 hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo đ~ được triển 

khai, phù hợp với hai sáng kiến quan trọng của chính phủ được đề cập trên đ}y.  

A2.4. Kết luận 

Các chính sách hiện hành về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo phản ánh thực tế là Việt Nam đ~ 

v{ đang đưa ra một số hỗ trợ về mặt chính sách cho việc phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo, về khía cạnh khung pháp lý, giáo dục, t{i chính v{ cơ chế hỗ trợ. C|c chính s|ch n{y được áp 

dụng qua ba giai đoạn của quy trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên cơ sở nghiên cứu. Có 

thể mô tả quy trình n{y như một quy trình tuyến tính: nghiên cứu/tạo ra kiến thức mới; áp 

dụng kiến thức mới vào phát triển công nghệ; v{ đưa sản phẩm/dịch vụ ra thị trường. Tuy 

nhiên, nhiều người vẫn lo ngại về sự phối hợp hệ thống giữa các chính sách hiện h{nh, cũng 

như hiệu quả thực hiện chính sách.  

Cần nhấn mạnh rằng chúng ta đang thiếu các chính sách hỗ trợ đ{o tạo khởi nghiệp v{ đổi mới 

sáng tạo, đặc biệt là hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại mỗi trường đại học. Trong bối cảnh đó, 

chương trình IPP2 đ~ được triển khai như một công cụ thử nghiệm, qua đó c|c nh{ l~nh đạo 
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trường và nhà hoạch định chính sách có thể x|c định được chính sách nào hiệu quả hoặc không 

hiệu quả, v{ c|ch để đạt được mục tiêu đề ra.  

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi kỳ vọng rằng c|c cơ sở giáo dục đại học sẽ 

được trao quyền tự chủ về thể chế mạnh mẽ hơn. Các mô hình cấp vốn cho cơ sở giáo dục đại 

học đang thay đổi và dẫn đến hoạt động của c|c cơ sở giáo dục đại học ng{y c{ng đi theo định 

hướng thị trường hơn. C|c chính s|ch hiện h{nh đ~ bao gồm công cụ tài chính, mặc dù việc 

triển khai những chính sách này phụ thuộc vào các nguồn lực công có sẵn được cấp cho từng 

trường. Hầu hết các tài liệu chính s|ch được coi l{ văn bản hướng dẫn, hơn l{ một cơ chế có 

thước đo cụ thể về thành quả.  

C|c cơ sở giáo dục đại học không độc lập, mà thực hiện nhiệm vụ của mình như một phần trong 

môi trường phức tạp và tương t|c. Việc thúc đẩy đóng góp của c|c cơ sở giáo dục đại học yêu 

cầu phương ph|p tiếp cận toàn diện, do tất cả các yếu tố của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 

đều t|c động lẫn nhau, bao gồm chính sách, thị trường, vốn con người, văn hóa v{ cơ chế hỗ trợ. 

Cần có các giải pháp hỗ trợ về mặt chính s|ch để giúp hệ thống hóa nỗ lực của c|c cơ sở giáo 

dục đại học và tạo ra môi trường hỗ trợ để c|c cơ sở giáo dục đại học có thể chuye n đổi nhiệm 

vụ và chiến lược của mình th{nh trường đại học tự chủ kinh doanh, thay vào tập trung nhấn 

mạnh v{o “th|p ng{” truyền thống của trường. 

  

Tóm tắt Phụ lục 2 

Phần này đánh giá ngắn gọn về các chính sách của Việt Nam liên quan đến đào tạo và phát triển 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Phụ lục cũng trình bày tổng quan về hiện trạng giáo dục đại học 

và các công cụ chính sách quan trọng, bao gồm môi trường pháp lý, giáo dục, tài chính và cơ chế 

hỗ trợ. Tóm lại, các công cụ lập pháp và sáng kiến của chính phủ (luật, quy định, đề án quốc gia, 

các quỹ, chương trình, v.v.) chủ yếu tập trung vào việc xây dựng năng lực nghiên cứu và phát 

triển KH&CN. Gần đây, trọng tâm của chương trình chính sách đang dần chuyển sang phát triển 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các luật cơ bản như Luật sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công 

nghệ, v.v... đã được thông qua, cũng như các chương trình quốc gia nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo (Đề án 844 sẽ được triển khai liên ngành và Đề án 1665 cho các cơ sở giáo dục 

đại học) đã bắt đầu được thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thiếu các chính sách và cơ chế hỗ 

trợ cho đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là cho 

hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại trường đại học. Quyền tự chủ và quản trị trường đại học vẫn 

còn là rào cản cho những sáng kiến về thể chế và quá trình chuyển đổi sang mô hình trường đại 

học mới, tự chủ về kinh doanh hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. 

Hình A2.1: Tỷ lệ tốt nghiệp đại học theo môn học tại Việt Nam (%) 
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Nguồn: Bộ GD&ĐT, 2016 

Bảng A2.3 Các lĩnh vực cụ thể mà công cụ chính sách tác động đến phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học 
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tạo, v.v… 
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PHỤ LỤC 3: CÁC CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM  
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI 
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC: PHÂN TÍCH SWOT & THẢO LUẬN  

Trong phần n{y, trước hết chúng tôi sẽ phân tích tình hình hiện tại của lĩnh vực giáo dục đại học 

Việt Nam liên quan đến khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, bằng c|ch xem xét điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội, thách thức (phân tích SWOT) và những thách thức m{ c|c cơ sở giáo dục đại học 

Việt Nam đang phải đối mặt và phát triển giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Sau đó 

chúng tôi sẽ thảo luận về các lựa chọn phát triển chính sách và các giải pháp thay thế để giải 

quyết những thách thức đó trong điều kiện hiện tại và so sánh các thông lệ quốc tế.  

Việc đưa c|c hoạt động v{ chương trình giảng dạy khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo vào một số 

trường đại học tại Việt Nam trong IPP2 tạo cho chúng tôi cơ hội quý b|u để khám phá những 

thách thức v{ cơ hội cho c|c cơ sở giáo dục đại học khi áp dụng và phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo nói chung và giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo nói riêng, cũng như mối 

liên hệ của nó với phát triển chính sách hiện tại. Trong phần dưới đ}y, chúng tôi sẽ thảo luận về 

những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong lĩnh vực giáo dục đại học. 

A3.1. Điểm mạnh của phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại  

Việt Nam 

A3.1.1 Một thế hệ trẻ có tinh thần khởi nghiệp, năng động và nhiệt huyết 

Tính đến tháng 7/2017, dân số Việt Nam là 96,16 triệu người, trong đó những người thuộc độ 

tuổi 15-54 tuổi chiếm 61,79% (GSOV)127. Trong một nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Nhật 

Bản về Xu hướng v{ định hướng khởi nghiệp, Takeru Ohe (2018) đ~ chỉ ra rằng, mặc dù chịu 

ảnh hưởng của văn hóa Nho gi|o truyền thống128, nhưng một bộ phận lớn giới trẻ Việt Nam rất 

tích cực và nhiệt huyết trong khởi nghiệp129. Có thể chính sách mở cửa của Việt Nam và sự tiếp 

xúc với thế giới trong thời gian gần đ}y đ~ định hình một th|i độ tích cực về khởi nghiệp trong 

các thế hệ trẻ Việt Nam.  

                                                           

127
 Tổng cục Thống kê Việt Nam 

128
 Xem phần A3.2. Dưới đây. 

129
 Trong nghiên cứu này, 42,8% sinh viên Việt Nam tham gia khảo sát (i) sẵn sàng trở thành doanh nhân (“Tôi sẵn 

sàng và tự tin có thể trở thành doanh nhân”); (ii) 15% có thể ("Tôi muốn trở thành doanh nhân; tuy nhiên, điều này 

có vẻ khó khăn với tôi”); (iii) 21% đang ở “chế độ ngủ đông” (“Tôi có thể trở thành doanh nhân nếu tôi cố gắng. 

Nhưng tôi không muốn trở thành doanh nhân”; và (iv) 21% trả lời “không” (“Tôi không muốn trở thành doanh 

nhân. Tôi không có khả năng trở thành doanh nhân”). Tỷ lệ sinh viên có tinh thần khởi nghiệp rất cao so với Nhật 

Bản, tỷ lệ này ở Nhật Bản lần lượt là (i) 22,8%, (ii) 12,5%, (iii) 5,8%, và (iv) 58,9% (Ohe, 2018) 
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A3.1.2 Sự hỗ trợ thường xuyên và cam kết của lãnh đạo Nhà nước 

Theo Hiến ph|p, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) l{ lực lượng l~nh đạo "Nh{ nước và xã hội". 

Các Nghị quyết do ĐCSVN ban h{nh trong c|c kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần khẳng 

định sự phát triển KH&CN l{ “chính s|ch quốc gia chính”, đóng “vai trò then chốt trong sự phát 

triển kinh te  xa  ho  i của quốc gia”. C|c Nghị quyết của chính phủ Việt Nam, Luật khoa học và 

công nghệ, Luật chuyển giao công nghệ, Luật sở hữu trí tuệ v.v... cũng cho thấy sự hỗ trợ liên tục 

của các nhà hoạch định chính sách cấp cao ở Việt Nam đối với việc phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo. Có thể thấy sự hỗ trợ này nhất quán liên tục trong nhiều thập kỷ qua 

thông qua các Nghị định và văn bản chỉ đạo liên quan để xác định những biện pháp hỗ trợ nêu 

trên130. 

                                                           

130
 Luật khoa học và công nghệ được ban hành lần đầu năm 2000, sửa đổi năm 2013, cung cấp nền tảng pháp l{ để cộng đồng 

hỗ trợ cho các nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Luật quy định những nhiệm vụ cụ thể 

và nguyên tắc chung cho hoạt động KH, CN&ĐMST. Cụ thể hơn, luật quy định “Nhà nước ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực 

quốc gia cho phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nghiên cứu; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ và khuyến khích sự tham gia của các hiệp hội chuyên môn” 

(Điều 6). Luật cũng cung cấp khung pháp lý về những hoạt động mà cá nhân/tổ chức được cho phép hoặc không được cho phép 

thực hiện liên quan đến hoạt động KH, CN&ĐMST (Điều 8, 13, 14, 20). Luật cũng khuyến khích và đặt ra những quy tắc để thành 

lập các Quỹ KH&CN, bao gồm các quỹ nhà nước (như NAFOSTED), các quỹ nhà nước khác do chính quyền địa phương giám sát, 

các quỹ tư nhân do cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp thành lập (Điều 60, 61,62, 63). Các ưu đãi được đưa ra dưới hình thức miễn 

thuế, chương trình vay vốn (Điều 64, 65). Nghị định số 95/2014/NĐ-CP (Điều 20) và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (Điều 16) quy 

định mức thuế suất ưu đãi cụ thể cho các doanh nghiệp/tổ chức KH&CN. Một đạo luật quan trọng về hoạt động KH, CN&ĐMST 

là Luật chuyển giao công nghệ, được ban hành lần đầu năm 2006 và sửa đổi tháng 6/2017. Đây là quy định toàn diện đối với 

hầu hết mọi khía cạnh của chuyển giao công nghệ, bao gồm 60 điều, giải quyết hàng loạt vấn đề khác nhau (các nguyên tắc để 

xác định những công nghệ cụ thể được khuyến khích, hạn chế và bị cấm chuyển giao; quy trình kiểm tra; hợp đồng chuyển giao 

công nghệ, các ưu đãi khi tiếp cận thị trường công nghệ, v.v...  

Luật sở hữu trí tuệ (IP) được ban hành lần đầu năm 2005, sửa đổi năm 2009, quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ tài 

sản trí tuệ. Luật cung cấp khung pháp l{ cần thiết để thương mại hóa tài sản trí tuệ, bao gồm kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Luật giáo dục đại học 2012 có một chương giải quyết vấn đề liên quan 

đến các hoạt động KH&CN. Tuy nhiên, chương này chỉ bao gồm 691 từ / tổng 16.915 từ trong nội dung Luật. Điều này cho thấy 

một thực tế là KH, CN&ĐMST không được coi là lĩnh vực ưu tiên trong luật giáo dục đại học.  

Để thực hiện các chỉ đạo phát triển quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo, như được quy định trong 

tài liệu chính sách nêu trên, Kế hoạch chiến lược để phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt ngày 11/04/2012. Tài liệu này đặt ra mục tiêu và các hướng dẫn cụ thể cho phát triển KH&CN, bao gồm các lĩnh vực 

nghiên cứu ưu tiên. Quan trọng hơn, tài liệu này cung cấp các giải pháp chính, nhấn mạnh vào cải cách cơ chế tài chính; tăng 

cường đầu tư và đóng góp của khu vực tư nhân; tăng cường đào tạo nhân tài và thu hút các nhà khoa học giỏi từ nước ngoài, 

v.v...  

Gần đây nhất là Đề án tái cơ cấu tổ chức KH&CN đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2030
130

 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt và Chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ KH&KT chính trong giai đoạn 2016-2020, đã được Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt.  

Các tài liệu này đặt ra những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể để đo lường mức độ thành công trong quá trình thực hiện.  

Đề án cuối cùng đặt ra nhiều giải pháp khác nhau để đạt được những mục tiêu này. Liên quan đến hệ thống giáo dục đại học, 

cần lưu { rằng việc đầu tư vào các phòng thí nghiệm trọng điểm của quốc gia được ưu tiên hàng đầu (thay vì trường đại học); 

30% ngân sách KH&CN dành cho phát triển cơ sở hạ tầng KH&CN (thay vì cho các dự án nghiên cứu), và đặc biệt, tăng cường 

liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, đề xuất tập 

trung vào việc điều chỉnh các cải cách, thành lập trung tâm nghiên cứu tiên tiến hợp tác với các đối tác quốc tế, thí điểm đầu tư 

vốn nhà nước cho các tổ chức KH&CN tư nhân, v.v... Một định hướng đặc biệt cho các trường đại học là lựa chọn cơ sở tiềm 

năng để tích cực đầu tư thành trường đại học chuyên về nghiên cứu. Các định hướng khác được liệt kê dưới đây: (i) tăng cường 

mạng lưới quan hệ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; (ii) thí điểm thành lập quỹ đầu tư KH&CN, có sự 

tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học, chính phủ và doanh nghiệp.  
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Đặc biệt đối với khía cạnh phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, như được quy định trong 

Chương 1, Đề án 844 nhằm hỗ trợ hệ sinh thái quốc gia cho các công ty khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo đến năm 2015, đ~ chứng minh nhận thức toàn diện của các nhà hoạch định chính sách 

đối với tầm quan trọng của phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Đề án nhằm tạo ra môi 

trường thuận lợi để hỗ trợ thành lập một loại hình doanh nghiệp mới, có tiềm năng ph|t triển 

nhanh chóng do khai th|c được tài sản trí tuệ, lợi thế về công nghệ v{ mô hình kinh doanh đổi 

mới sáng tạo. Đề án bao gồm hàng loạt các giải pháp: cung cấp thông tin; thành lập cụm dịch vụ 

hỗ trợ khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo; tổ chức sự kiện quốc tế thường niên TECHFEST (Ngày 

hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia); cung cấp kinh phí để cải thiện cơ sở hạ tầng ươm 

mầm; thúc đẩy khởi nghiệp trên phương tiện truyền thông xã hội; cho phép tạo dựng mạng lưới 

quan hệ và quan hệ đối tác, cải cách luật về doanh nghiệp khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, v.v... 

Tuân thủ chỉ đạo n{y, Đề án 1665 - Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp131, x|c định yêu cầu giáo 

dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c cơ sở giáo dục đại học và cung cấp hướng dẫn 

thực hiện cụ thể.  

Đề |n 1665 đặt ra mục tiêu cho c|c cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020 l{ ít nhất 90% sinh 

viên phải được trang bị kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. 100% trường 

đại học v{ 50% trường cao đẳng hệ hai năm có ít nhất hai đề án khởi nghiệp được cấp kinh phí 

từ quỹ thích hợp hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm hoặc kinh doanh. Đề |n cũng yêu cầu hỗ trợ 

giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo thông qua đ{o tạo giảng viên/cố vấn; xây dựng nội 

dung khóa học/s|ch hướng dẫn cho người đ{o tạo; tổ chức các sự kiện/hoạt động trao đổi/hội 

thảo về khởi nghiệp; khuyến khích c|c trường đại học phát triển các khóa học khởi nghiệp bắt 

buộc/tùy chọn; v{ tăng cơ hội thực tập cho sinh viên. 

Những sáng kiến n{y cũng chứng minh cam kết của chính phủ về phát triển khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục đại học, và thể hiện mạnh mẽ sự chuyển đổi trường đại 

học theo định hướng khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

A3.2. Điểm yếu của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam  

Phần n{y x|c định những thách thức m{ c|c cơ sở giáo dục đại học đang phải đối mặt để đóng 

góp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo nói chung và trong giáo dục khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo nói riêng, cũng như những thách thức của các nhà hoạch định chính 

sách. 

A.3.2.1 Định hướng giảng dạy  

Vấn đề vốn có và nghiêm trọng nhất m{ c|c cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phải đối mặt trong 

KH&CN và khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là định hướng giảng dạy. Có hai lý do dẫn đến tình 

trạng này: (i) cấu trúc hệ thống được kế thừa từ mô hình Xô Viết tách rời trường đại học với 

                                                                                                                                                                                           

Các tài liệu này thể hiện rõ sự hỗ trợ liên tục của chính phủ Việt Nam trong phát triển KH, CN&ĐMST. Quan trọng hơn, tài liệu 

này nhấn mạnh cam kết của chính phủ, thông qua đảm bảo khoản đầu tư 2% ngân sách nhà nước vào phát triển KH&CN. Các 

cấp khác nhau trong quy trình hoạch định chính sách đã đảm bảo được sự nhất quán trong tuyên bố hỗ trợ phát triển KH, 

CN&ĐMST. Đây có thể được coi là lợi thế lớn nhất trong thực tiễn hoạch định chính sách KH, CN&ĐMST của Việt Nam. 

131
 Quyết định số 1665/QĐ-Ttg do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 10/2017.  
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vie  n nghie n cư u; va  (ii) t  nh trạng thiếu hụt nguồn lực trầm trọng dẫn đến mức đầu tư cho 

nghiên cứu rất hạn chế và dịch vụ đ{o tạo được coi là nguồn thu chính.  

Định hướng giảng dạy được kế thừa từ mô hình Xô Viết, mô hình này tách rời giữa trường đại 

học va  vie  n nghie n cư u. Trường đại học chủ yếu tập trung vào hoạt động đ{o tạo, trong khi viện 

nghiên cứu chỉ chuyên về lĩnh vực nghiên cứu. Cho đến nay, sự hợp tác giữa vie  n nghie n cư u va  

trường đại học vẫn còn hạn chế, chủ yếu dưới hình thức học giả được mời. Chúng ta cũng đ~ 

từng cố gắng sáp nhập một số vie  n nghie n cư u va o trường đại học. Tuy nhiên, hoạt động này 

chưa th{nh công do sự phản đối của ca c vie  n nghie n cư u. Sự tách rời này không phù hợp với 

yêu cầu tăng cường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nền tảng phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, do khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là sự kết hợp giữa nhiệm vụ 

tạo ra kiến thức mới, áp dụng kiến thức đó để phát triển công nghệ v{ đưa công nghệ ra thị 

trường. Cho đến nay, sự tách rời này vẫn còn tồn tại trong hiện trạng giáo dục đại học và 

KH&CN tại Việt Nam. 

Sự tách rời giữa nghiên cứu và giảng dạy được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Về mặt 

thể chế, c|c cơ sở giáo dục đại học chiếm một phần ba số tổ chức KH&CN tại Việt Nam, và có rất 

ít bằng chứng cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa c|c cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức 

KH&CN. Đ{o tạo bậc tiến sĩ chủ yếu được thực hiện tại ca c vie  n nghie n cư u, thay v   ca c trường 

đại học132. Ngoài ra, trong phạm vi c|c cơ sở giáo dục đại học, số lượng giảng viên tích cực tham 

gia hoạt động nghiên cứu rất nhỏ133. Xét về mặt kết quả nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu chủ 

yếu đến từ một số   t vie  n nghie n cư u như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

(VAST), Học viện Nông nghiệp và một số vie  n nghie n cư u trực thuộc các bộ, thay vì c|c trường 

đại học134. 

Quan trọng hơn, ở cấp độ thể chế, tỷ lệ sinh viên/cán bộ giảng dạy tương đối cao (24.2:1)135. 

Lương của cán bộ giảng dạy thấp, dẫn đến phần lớn cán bộ giảng dạy dành hầu hết thời gian 

cho công tác giảng dạy, kể cả trong c|c chương trình không chính quy, đ}y được coi là "nồi 

cơm" của c|c trường đại học. Tổng số giờ giảng dạy lên tới 1000 giờ/năm, hoặc thậm chí là 

2000 giờ, không còn l{ trường hợp hiếm gặp. 

Cơ chế tài trợ hiện tại cho c|c cơ sở giáo dục đại học không khuyến khích hoạt động nghiên cứu, 

nền tảng của năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, trong c|c trường đại học tại Việt Nam. 

Tình trạng n{y đ~ được phản ánh rõ nét trong một số nghiên cứu của WB, OECD, và các tổ chức 

khác. Chỉ có 10% tổng số ngân sách KH&CN quốc gia được phân bổ cho các dự án nghiên cứu 

                                                           

132
 Có 160 cơ sở tổ chức chương trình đào tạo tiến sĩ, trong đó chỉ có 50 trường đại học.  

133
 Tổng số bài báo nghiên cứu của Việt Nam trên các tập san khoa học quốc tế thuộc danh sách ISI trong năm 2015 là 3.137 

(Web of Science, ngày 31/03/2016). So với con số 24.000 tiến sĩ hay trên 70.000 giảng viên đại học trong hệ thống giáo dục đại 

học, thì tỷ lệ học giả tham gia nghiên cứu và số công trình nghiên cứu này quá khiêm tốn. 

 

134
 Kết quả nghiên cứu của VAST tương đương với tổng số kết quả nghiên cứu của bốn trường đại học lớn tại Việt Nam (xem 

Hien P. D., 2010) 

135
 Tỷ lệ này là (30:1) (Harman G, 2009, tr.78). Xem thêm Dao Van Khanh, Pham Thi Ly, Nguyen Van Tuan, 2012. “Thực trạng và 

giải pháp cho việc nâng cao năng suất nghiên cứu khoa học ở Việt Nam”. Có thể tham khảo bài báo này tại 

http://www.lypham.net/?p=699 (bằng tiếng Việt). So với Philippines, Malaysia, Indonesia, tỷ lệ này lần lượt là 23:1; 20:1; 15:1.  



Thúc đẩy giáo dục về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học tại Việt Nam 

101 

trên toàn quốc136, không kể đến tài trợ nghiên cứu cho c|c cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó, 

một phần của quỹ nghiên cứu đ~ phải hoàn lại cho chính phủ do các thủ tục phức tạp khiến nó 

không được giải ngân kịp thời, như được báo cáo trong 2012137. 

Việc chú trọng vào công tác giảng dạy tại c|c cơ sở giáo dục đại học Việt Nam v{ cơ chế tài trợ 

nghiên cứu cứng nhắc làm giảm đ|ng kể năng lực nghiên cứu của trường đại học, và gây trở 

ngại cho quá trình phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo.  

A.3.2.2 Thiếu hụt mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp 

Một nghiên cứu (dựa trên khảo sát 300 công ty) do T&C Consulting thực hiện cho thấy các 

doanh nghiệp Việt Nam không tin tưởng rằng mối quan hệ với c|c cơ sở giáo dục đại học sẽ 

mang lại lợi ích cho mình. Hầu hết quan hệ hợp tác giữa c|c trường đại học và doanh nghiệp 

đều dưới hình thức cung cấp thực tập sinh v{ cơ hội việc làm (T&C Consulting, báo cáo cho 

POHE, 2014). Có rất ít bằng chứng cho thấy sự hợp tác giữa c|c cơ sở giáo dục đại học và doanh 

nghiệp/tổ chức tại Việt Nam vượt quá mục đích đ{o tạo (thực tập, cơ hội việc làm). Nói cách 

khác, các trường đại học va  vie  n nghie n cư u tại Việt Nam được coi là nguồn đổi mới sáng tạo 

thứ yếu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tại địa phương138. 

Tình trạng thiếu hợp tác với các doanh nghiệp là rào cản lớn hạn chế c|c cơ sở giáo dục đại học 

Việt Nam hướng đến phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Các nghiên cứu điển hình về 

Đại học Ngoại thương v{ Đại học FPT được trình bày trong Chương 2 cho thấy sự thành công 

của hai trường đại học này dựa trên mối liên kết đặc biệt mạnh mẽ với các doanh nghiệp, điều 

này dẫn đến sự khác biệt giữa hai trường này với c|c cơ sở giáo dục đại học khác trong hệ 

thống. 

Bài học từ Phần Lan cho thấy sự tham gia của các chuyên gia trong quá trình phát triển giáo 

trình, giảng dạy, huấn luyện, cố vấn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với giáo dục khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo. Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, cũng chứng minh tầm quan trọng của sự liên 

kết nh{ trường - doanh nghiệp139. Sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp đang 

ngày càng trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Sự hợp tác này 

rất quan trọng để phát triển kỹ năng (gi|o dục v{ đ{o tạo), tạo ra, mua lại và áp dụng kiến thức 

(đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ), v{ thúc đẩy khởi nghiệp (công ty khởi nghiệp và 

thị trường mới) (José Guimón, 2013). Điểm yếu trong liên kết với các doanh nghiệp là thách 

thức l}u d{i cho c|c cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đ}y l{ một thực tế đ~ được nhận thức rộng 

rãi. 

                                                           

136
 Xem thêm Dao Van Khanh, Pham Thi Ly, Nguyen Van Tuan, 2012. “Thực trạng và giải pháp cho việc nâng cao năng suất 

nghiên cứu khoa học ở Việt Nam”. Có thể tham khảo bài báo này tại http://www.lypham.net/?p=699 (bằng tiếng Việt). 

137
 https://www.tienphong.vn/cong-nghe-khoa-hoc/tra-lai-ngan-sach-125-ty-dong-khong-hieu-qua-khong-chi-96161.tpo 

138
 Số liệu cho thấy, trong năm 2005, doanh thu từ các hoạt động liên quan đến KH&CN chỉ chiếm 0,5% tổng doanh thu của các 

cơ sở GDđại học công lập (WB 2007, tr.83). Không có thêm dữ liệu cập nhật liên quan đến doanh thu của các cơ sở GDđại học 

từ hoạt động nghiên cứu, điều này cho thấy mức độ tham gia hoạt động kinh doanh và thương mại hóa nghiên cứu thấp, và 

không có tiến triển đáng kể nào gần đây. 

139
 Xem thêm chi tiết trong Phụ lục 1, Phần A1.3.7. 



Thúc đẩy giáo dục về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học tại Việt Nam 

102 

A.3.2.3 Những rào cản về cơ chế tài chính và pháp lý 

Vấn đề nghiêm trọng thứ ba m{ c|c trường đại học ở Việt Nam phải đối mặt là hầu hết các 

trường đại học đều thuộc sở hữu của nh{ nước, điều đó có nghĩa l{ c|c trường đại học phải tuân 

thủ các yêu cầu/quy định quản lý tài chính và vốn nghiêm ngặt. Bản chất thuộc sở hữu của nhà 

nước dẫn đến c|c trường đại học gặp nhiều khó khăn khi tham gia hoạt động khởi nghiệp v{ đổi 

mới sáng tạo.  

Do c|c trường đại học đều thuộc sở hữu của nh{ nước, rất khó để trường đại học tham gia vào 

hoạt động đầu tư mạo hiểm. Thông thường, các tổ chức thuộc sở hữu nh{ nước phải bảo toàn 

vốn nh{ nước (khoản đầu tư), do đó c|c khoản đầu tư dạng mạo hiểm không đ|p ứng yêu cầu 

này. Theo giải thích của một đại diện cấp cao của Đại học Ngoại thương, “khi chúng ta đầu tư 

vào sáng kiến kinh doanh đầu tư mạo hiểm, có khả năng chín phần mười khoản đầu tư sẽ thất 

bại, tuy nhiên một phần còn lại l{ qu| đủ để bù cho chín phần bị mất kia. Tuy nhiên, các quy 

định hiện hành không cho phép bạn tham gia các khoản đầu tư mạo hiểm n{y ”. Đ}y chính x|c 

là vấn đề mà BK-Holdings đang phải đối mặt, như được nêu trong Chương 2. Những hạn chế 

này là rào cản pháp lý cản trở c|c cơ sở giáo dục đại học trở th{nh trường đại học tự chủ kinh 

doanh.  

Những quy định này tạo ra một lối nghĩ v{ một thực tế, l{ để có thể sử dụng nguồn tiền từ ngân 

sách, phải đưa ra một kết quả nào đó cụ thể, sờ thấy được. C|c ý tưởng đổi mới sáng tạo và kế 

hoạch kinh doanh không đủ thuyết phục để giải ngân. Có một số giải pháp cho vấn đề này. 

Trước hết, về dài hạn, c|c trường đại học phải tự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 

tại trường của mình. Thứ hai, trong ngắn hạn, c|c trường đại học có thể hợp tác với những nhà 

đầu tư thiên thần như Thung lũng Silicon Việt Nam để nhận được tài trợ cho các dự án khởi 

nghiệp đầy triển vọng trong trường.  

Nhìn chung, các hạn chế về khung pha p ly  đối với c|c cơ sở giáo dục đại học chủ yếu là vấn đề 

quyền tự chủ về thể chế. Hiện tại, theo luật, c|c cơ sở giáo dục đại học có thể tự đưa ra quyết 

định cho nhiều vấn đề tại cơ sở. Tuy nhiên, những quyết định này phải phù hợp với quy định do 

Bộ GD&ĐT đặt ra. Cơ chế này thuận lợi hơn so với “cơ chế xin cho” trước đ}y, tuy nhiên vẫn hạn 

chế tiềm năng của c|c cơ sở giáo dục đại học do tính nghiêm ngặt và cứng nhắc của quy định, 

dẫn đến mọi sáng kiến của c|c cơ sở giáo dục đại học đều phải đối mặt với khá nhiều rủi ro.  

Đặc biệt, hệ thống quy chế tài chính của các tổ chức thuộc sở hữu của nh{ nước g}y khó khăn 

cho c|c cơ sở giáo dục đại học công lập khi tham gia bất kỳ loại hình đầu tư n{o tiềm ẩn rủi ro. 

Một ví dụ minh họa l{ trường hợp của BK-Holdings. BK-Holdings l{ công ty do trường Đại học 

Bách Khoa thành lập năm 2008 với khoản đầu tư ban đầu là 2 tỷ đồng từ BKU. Do đó, vốn đầu 

tư v{o BK-Holdings được coi là vốn nh{ nước và BK-Holdings có trách nhiệm phải bảo toàn số 

vốn đó, điều này cản trở công ty đầu tư v{o c|c dự án khởi nghiệp tiềm năng.  

A.3.2.4. Những ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo 

Hệ tư tưởng Nho giáo phong kiến ăn s}u v{o x~ hội Việt Nam không khuyến khích các giá trị 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. Sự tồn tại l}u đời của văn hóa Nho gi|o đ~ t|c động sâu sắc 

đến t}m lý, phương ph|p giảng dạy v{ phương ph|p luận ở Việt Nam. Từ bậc tiểu học, học sinh 

Việt Nam được dạy phải coi thầy cô là thần tượng. Việc suy nghĩ kh|c với thầy cô, cha mẹ hoặc 

người lớn kh|c v{ đưa ra ý kiến cá nhân có thể bị quy l{ “hư hỏng”, thậm chí bị trừng phạt. Hệ 

thống đ|nh gi| kết quả học tập, kiểm tra và cấp bằng cũng góp phần củng cố thêm tình trạng 
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này bằng cách yêu cầu học sinh lặp lại những gì đ~ học. Tình trạng n{y ho{n to{n tr|i ngược với 

tư duy của một nhà cải cách hoặc doanh nhân. 

Nhận thức của xã hội (từ cha mẹ, thầy cô và bạn bè) về thành công và thất bại đ~ tạo ra những 

áp lực không cần thiết lên các doanh nhân khởi nghiệp tương lai, do thực tế l{ tư duy “giữ thể 

diện” vẫn đóng vai trò chủ đạo. Cần nhấn mạnh rằng, mặc dù thế hệ trẻ Việt Nam dường như có 

tinh thần khởi nghiệp rất cao, nhưng ở Việt Nam văn hóa chấp nhận thất bại vẫn còn chưa ph|t 

triển. Theo chia sẻ của một giảng viên kinh tế l}u năm tại Đại học Ngoại thương, “Trái ngược với 

văn hóa kinh doanh tại các nước khác xem thất bại như một bài học giá trị để chúng ta có thể học 

hỏi từ sai lầm của mình, tại Việt Nam, nếu bạn thất bại, cuộc sống của bạn sẽ chấm dứt”. 

Trong nhiều trường hợp, người chiến thắng trong các cuộc thi khởi nghiệp/đổi mới sáng tạo chỉ 

cạnh tranh để nhận được giải thưởng, thay vì đưa ý tưởng vào thực tế kinh doanh. Do đó, nhiều 

trường đại học coi khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và dự án khởi nghiệp như một phương |n 

thay thế có thể bổ sung cơ hội việc làm cho sinh viên.140 

Trong một nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa v{ kinh tế xã hội đối với sự phát 

triển khởi nghiệp tại Việt Nam, Vương Ho{ng Qu}n & Trần Trí Dũng (2009) cho rằng các giá trị 

văn hóa truyền thống tiếp tục có t|c động mạnh mẽ đối với xã hội Việt Nam, và ảnh hưởng xấu 

đến tinh thần khởi nghiệp. Theo ông Vương, mặc dù có tư c|ch hợp pháp và được biết đến 

nhiều hơn trong xã hội, xét về mặt n{o đó các doanh nhân vẫn bị xếp thứ hạng thấp trong xã 

hội. Chất lượng đ{o tạo ngành kinh doanh thấp vừa là nạn nhân vưà là thủ phạm của một 

truyền thống lâu dài xem nhẹ vai trò của doanh nhân tại đất nước này. 

Nghĩa l{ việc cải tiến chương trình giảng dạy, phương ph|p giảng dạy v{ phương thức kiểm tra 

đóng vai trò quan trọng, nhưng không đủ nếu chúng ta không hướng đến lớp s}u hơn l{ văn 

hóa được thấm nhuần vào trong mọi yếu tố của hệ thống giáo dục và xã hội141. Nếu không tính 

đến những hạn chế về văn hóa, sự phát triển chính sách có thể tạo ra “phong tr{o” thay vì 

những thay đổi thực sự trong hệ sinh thái khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo. 

A.3.2.5. Chú trọng khoa học và công nghệ hơn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

Những người tham gia phỏng vấn trong khảo sát của chúng tôi cho biết, hầu hết các tài liệu 

ph|p lý đều cung cấp hướng dẫn/tài trợ phát triển KH&CN, thay vì khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo. Quan trọng hơn, c|c hoạt động KH&CN có thể tạo ra kết quả hữu hình v{ đo được; như b{i 

báo nghiên cứu trên các tập san khoa học quốc tế hoặc bằng sáng chế, trong khi kết quả khởi 

nghiệp v{ đổi mới sáng tạo gắn chặt với pha t trie n kinh te  xa  ho  i, nhưng kho  đo lường đối với 

c|c trường đại học - ít nhất là trong hiện tại. Theo truyền thống, số lượng ấn phẩm nghiên cứu 

là chỉ số chính về năng lực nghiên cứu của c|c cơ sở giáo dục đại học. Chỉ số này ảnh hưởng lớn 

đến vị trí xếp hạng của trường đại học, do đó nó có t|c động đ|ng kể đến danh tiếng của cơ sở 

giáo dục đại học, đồng nghĩa với khả năng thu hút sinh viên v{ c|c nguồn lực.  

                                                           

140
 Trong một hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp để thúc đẩy dự án khởi nghiệp tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức trong tháng 10, ông Meir Dardashti, một chuyên gia về phát triển hệ sinh thái ĐMST của Ideality Roads Incubator (Israel), 

đã khuyên Việt Nam nên xây dựng một nền văn hóa chấp nhận thất bại trong khởi nghiệp để xây dựng lại doanh nghiệp mới 

nếu có sáng kiến tốt và giữ nguyên tinh thần khởi nghiệp. 

141
 Xem thêm Phần A2.2.2. Phụ lục 2: 
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A.3.3 Cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học trong giáo dục khởi nghiệp 

và đổi mới sáng tạo và phát triển chính sách  

Cùng với quá trình toàn cầu hóa kinh tế, bao gồm giáo dục xuyên biên giới, hệ thống giáo dục 

đại học Việt Nam đang ng{y c{ng tích hợp với thế giới và áp dụng ngày các nhiều quy chuẩn và 

thông lệ quốc tế.  

A.3.3.1 Quyền tự chủ lớn hơn cho cơ sở giáo dục đại học trong Luật Giáo dục sửa 

đổi142  

Phù hợp với tuyên bố của c|c nh{ l~nh đạo h{ng đầu143, xu hướng tăng cường quyền tự chủ cho 

c|c trường đại học tại Việt Nam luôn diễn ra nhất quán và liên tục trong các thập kỷ gần đ}y. 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 77/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 

25/04/2006 v{ ng{y 24/10/2014, quy định về quyền tự chủ về tài chính của c|c cơ sở giáo dục 

đại học đ~ phản ánh cam kết của chính phủ về việc tăng quyền tự chủ cho c|c cơ sở giáo dục đại 

học, để họ có thể nâng cao hiệu quả và tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Dự thảo sửa 

đổi cho thấy cả lĩnh vực công v{ tư trong giáo dục đại học sẽ được cấp quyền tự chủ cao hơn về 

tài chính, nhân sự, các vấn đề học thuật và hợp tác quốc tế. 

Thêm v{o đó, Nghị quyết số 14/NQ-TW của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh vai trò lớn 

hơn của c|c trường đại học tư thục với kế hoạch tăng số lượng sinh viên theo học tại các trường 

đại học tư thục lên đến 40% tổng số sinh viên v{o năm 2020. Có thể hoặc không thể đạt được 

mục tiêu n{y đúng thời hạn, nhưng nghị quyết đ~ chỉ ra định hướng cho một vai trò lớn hơn của 

khu vư c tư nha n trong giáo dục đại học, v{ đ}y có vẻ là một xu hướng không thể thay đổi. Bản 

chất của c|c cơ sở giáo dục đại học tư thục l{ thay đổi theo nhu cầu của thị trường, do đó gi|o 

dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo có thể trở thành trọng tâm của nhà trường khi sinh viên 

tốt nghiệp nhận ra rằng năng lưc đổi mới sáng tạo v{ c|c đặc điểm, phẩm chất và giá trị của 

doanh nhân là những yếu tố quan trọng nhất sẽ quyết định thành công của họ. Điều này sẽ tăng 

cường uy tín của trường, đ}y l{ mong ước của nhiều trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh 

cạnh tranh khốc liệt ngày nay. Sự trưởng thành của khu vư c tư nha n trong giáo dục đại học sẽ 

giúp c|c cơ sở giáo dục đại học có thể tập trung hơn v{o tầm nhìn dài hạn, cũng như linh hoạt 

hơn khi tạo lập một con đường mới. Trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, việc tư nh}n hóa giáo 

dục đại học có thể là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi th{nh trường đại học tự chủ 

kinh doanh. Thông qua việc triển khai chương trình IPP2, Đại học FPT có thể là minh chứng cho 

lập luận này. Các trường đại học tư thục khác tham gia IPP2 dưới nhiều hình thức khác nhau, 

như Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Nguyễn Tất Thành cũng l{ minh chứng cho động lực 

hướng đến phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nh}n.  

Tương tự v{ đồng thời, quyền tự chủ cao hơn cũng được cấp cho các tổ chức công và tổ chức tự 

chủ tài chính nói riêng. C|c cơ sở giáo dục đại học công lập đ~ v{ sẽ đóng vai trò quan trọng 

trong hệ thống trong thời gian dài. Quyền tự chủ về thể chế lớn hơn sẽ kích thích và cho phép 

c|c cơ sở giáo dục đại học công lập chủ động trong các hoạt động khởi nghiệp, liên kết với 

doanh nghiệp, hợp tác với khu vư c tư nha n va  chuyển đổi quản lý để đạt được hiệu quả cao 

                                                           

142
 Xem thêm Phần A2.2.1. Phụ lục 2: 

143
 http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-tu-chu-dai-hoc-la-duong-mot-chieu-405958.html 
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hơn. Qu| trình cạnh tranh để tồn tại cũng sẽ tăng động lực cải cách c|c cơ sở công lập, trong bối 

cảnh đó, chuyển đổi sang hướng tự chủ kinh doanh là một lựa chọn đầy hứa hẹn.  

Luật giáo dục đại học Việt Nam ban h{nh năm 2012 có thể sẽ được sửa đổi trong năm 2019. 

Việc sửa đổi Luật giáo dục đại học nhằm giảm bớt sự kiểm soát của chính phủ về cấu trúc quản 

lý tổ chức của c|c cơ sở giáo dục đại học, sửa đổi này dự kiến sẽ tăng sự linh hoạt và khả năng 

đổi mới sáng tạo cho c|c cơ sở giáo dục đại học.  

Một ví dụ tham khảo l{ c|c trường đại học tại Phần Lan, tương tự như c|c trường đại học tại 

hầu hết c|c nước châu Âu, có quyền tự do phát triển chie n lươ c của tổ chức, hồ sơ học thuật, các 

chương trình cấp bằng, tuyển sinh, v.v... Kinh phí được cấp theo các gói tài trợ. Quyền tự chủ về 

nhân sự được bảo vệ. Đó l{ những đặc điểm chính giúp c|c cơ sở giáo dục đại học tại Phần Lan 

duy trì được sự linh hoạt và khả năng đổi mới sáng tạo. Quyền tự chủ về thể chế là yêu cầu bắt 

buộc để cải thiện khả năng đ|p ứng v{ đạt được thành tích xuất sắc của tổ chức. Mức độ tự chủ 

cao hơn kích thích tư duy khởi nghiệp của cán bộ quản lý trường và tạo động lực nội tại trong 

họ để thay đổi. Động lực của thị trường là những yếu tố quan trọng định hình hoạt động của các 

cơ sở giáo dục đại học, tuy nhiên chính sách của chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong 

các sáng kiến lie n nga nh.  

Việc sửa đổi Luật giáo dục sẽ tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho c|c cơ sở giáo dục đại học trong 

công cuộc chuyển đổi nhiệm vụ, tạo vị thế riêng cho trường trong bối cảnh giáo dục đại học mới 

- tăng định hướng thị trường và khả năng cạnh tranh. Trong bối cảnh n{y, c|c cơ sở giáo dục đại 

học được khuyến khích và cho phép phản ứng tốt hơn với những nhu cầu của xã hội.  

A.3.3.2 Quan hệ đối tác quốc tế trong phát triển khởi nghiệp khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo 

Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quốc tế, đặc biệt là quan hệ đối tác với c|c đối tác giàu 

kinh nghiệm như Phần Lan, l{ cơ hội quan trọng để Việt Nam xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 

v{ đổi mới sáng tạo.  

Toàn cầu hóa đ~ v{ đang thúc đẩy sự tương t|c giữa con người trên khắp các quốc gia hơn bao 

giờ hết. Sự tăng trưởng của từng quốc gia có ảnh hưởng lẫn nhau, do đó nhiều chính phủ đ~ nỗ 

lực để hỗ trợ các quốc gia đang ph|t triển vượt qua rào cản và phát huy hết tiềm năng của mình.  

Một trong số những nỗ lực đó l{ chương trình IPP2, một sáng kiến của chính phủ Phần Lan và 

Việt Nam. Thực tiễn triển khai chương trình IPP2, như được b|o c|o trong Chương 2, l{ những 

kinh nghiệm vô giá cho Việt Nam trong cải cách giáo dục đại học, hướng đến đóng góp nhiều 

hơn nữa vào phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thông qua triển khai ToT tại các 

trường đại học được chọn, các giải pháp hỗ trợ về mặt chính s|ch đ~ được kiểm tra trong bối 

cảnh Việt Nam. Đ}y l{ cơ hội tuyệt vời để x|c định những thách thức về thể chế và thể chế hóa 

các giải pháp hỗ trợ cho phát triển khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo trong c|c cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam.  
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A.3.4 Thách thức và những rủi ro tiềm ẩn cho giáo dục khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo và các vấn đề về chính sách 

A.3.4.1 Cạnh tranh toàn cầu  

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và giáo dục xuyên biên giới, c|c trường đại học tại Việt 

Nam không chỉ cạnh tranh trong s}n chơi nội địa, mà cả trên s}n chơi quốc tế. Đến năm 2016, 

khoảng 120 nghìn sinh viên Việt Nam đang du học ở nhiều nước trên thế giới, chiếm gần 10% 

tổng số sinh viên. C|c cơ sở có vốn đầu tư nước ngo{i được thành lập tại Việt Nam cũng thu hút 

sinh viên từ tầng lớp trung lưu.   

Tình trạng này tạo áp lực yêu cầu c|c cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phải thay đổi nhiệm vụ và 

chiến lược nhằm tăng chất lượng. Áp lực thậm chí còn tăng hơn nữa khi mức tài trợ cho khối 

công lập giảm đối với c|c cơ sở giáo dục đại học, trong khi yêu cầu về kỹ năng cho sinh viên tốt 

nghiệp để họ có thể cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu thì ngày một tăng. 

Trường đại học không còn là nguồn cung cấp kiến thức duy nhất. Do đó gi|o dục khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo sẽ không thành công nếu chỉ được nhằm vào đ{o tạo lý thuyết và cung cấp 

kiến thức. Điều này đòi hỏi c|c trường đại học phải tự chuyển đổi sang hướng đi mới. Các 

trường có thể trở thành suy yếu nếu không chịu đổi mới.  

Đồng thời, các vấn đề về Luật sở hữu trí tuệ trong thế giới toàn cầu cũng l{ những thách thức 

cho c|c nước đang ph|t triển như Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đ~ có Luật sở hữu trí tuệ, chi phí 

cấp bằng sáng chế và giới hạn trong nhận thức về tài sản trí tuệ dẫn đến số lượng bằng sáng chế 

được c|c cơ quan có thẩm quyền cấp tại Việt Nam tương đối nhỏ. Với nhiều bằng sáng chế và 

thương hiệu được cấp ở những nước khác, Việt Nam sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc 

thương mại hóa phát triển công nghệ trong tương lai. 

Trong bối cảnh rộng hơn, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam l{ lao động giá rẻ sẽ kết thúc144. Đầu 

tư v{o lực lượng lao động có tay nghề cao, có năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo là nhiệm 

vụ bắt buộc của c|c cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Hệ thống giáo dục đại học chuyển đổi 

không thành công có thể dẫn đến nguy cơ lớn cho khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong thế 

giới toàn cầu.  

A.3.4.2 Nhấn mạnh yếu tố phong trào có thể không dẫn tới kết quả mong muốn  

Phát triển năng lực khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo yêu cầu đầu tư v{o mọi khía cạnh của hệ 

sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, như đ~ được trình bày trong mô hình Isenberg. Cốt lõi của khởi 

nghiệp l{ đổi mới sáng tạo. Nếu không có năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ làm nền tảng cho 

giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo, chúng ta có nguy cơ tạo ra một “phong tr{o” khởi 

nghiệp, được coi là giải pháp tạm thời giải quyết nhu cầu việc làm của sinh viên tốt nghiệp, hơn 

l{ hướng đến việc hình thành và phát triển những công ty khởi nghiệp có tốc độ tăng trưởng 

nhanh.  
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 http://bdg-vietnam.com/en/about/news/details/items/aseans-delusion-of-cheap-labor-advantage-to-be-

ended/ 
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Do đó năng lực nghiên cứu v{ đổi mới là chìa khóa cho các sáng kiến khởi nghiệp. Tuy nhiên, từ 

câu chuyện thành công của Đại học Ngoại thương v{ Đại học FPT, nhiều người cho rằng trong 

bối cảnh hiện tại của Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại trường đại học và giáo dục 

khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải xuất phát trực tiếp từ một trường đại 

học định hướng nghiên cứu.  

Bản chất của nghiên cứu v{ đổi mới sáng tạo (sản phẩm và dịch vụ) tại c|c cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam là một chủ đề đòi hỏi chúng ta tập trung đặc biệt vào việc thảo luận. Khác với khái 

niệm đổi mới (công nghệ) tại trường đại học ở c|c nước tiên tiến hơn, nơi đổi mới sáng tạo có 

xu hướng được coi l{ “tạo ra những thay đổi có ý nghĩa cơ bản, nền tảng, đột phá” v{/hoặc “mới 

đối với thị trường”, ở Việt Nam, ngược lại do thiếu năng lực nghiên cứu tốt “đổi mới sáng tạo” 

có xu hướng nhấn mạnh vào yếu tố “làm gia tăng giá trị” (nếu có” v{ có thể l{ “mới đối với 

doanh nghiệp”. Theo một người tham gia phỏng vấn, đổi mới sáng tạo của c|c trường đại học 

chủ yếu nhằm “thích nghi” v{ điều chỉnh công nghệ, hơn l{ sang tạo công nghệ cao cấp. Trong 

bối cảnh một nước đang ph|t triển như Việt Nam, đổi mới sáng tạo theo hình thức thích nghi và 

điều chỉnh không có gì sai. Trong một số trường hợp, hình thức n{y nên được khuyến khích do 

có thể giúp giải quyết các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp và/hoặc xã hội đang đối mặt. Tuy 

nhiên, với sự thổi phồng quá mức về khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và công ty khởi nghiệp 

gần đ}y, nên xem xét lại hoạt động đổi mới sáng tạo tại c|c trường đại học để đặt ra những kỳ 

vọng thực tế hơn.  

Do bản chất của đổi mới theo phương thức gia tăng, thích nghi v{ điều chỉnh, tiềm năng về quy 

mô đổi mới sáng tạo từ c|c trường đại học và giảng viên sẽ bị hạn chế. Điều n{y không có nghĩa 

là nên từ bỏ hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường đại học. Ngược lại, cần cung cấp thêm 

nguồn lực và các chính sách phù hợp d{nh riêng cho c|c trường đại học để n}ng cao năng lực 

nghiên cứu của trường, song song với công t|c đ{o tạo và giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng 

tạo.  

Thứ hai, nhấn mạnh vào giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo và tập trung vào sinh viên, 

như được thảo luận trong Chương 2, sẽ thực tế và phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, do định 

hướng giảng dạy vẫn còn bị chi phối.  

Những ph}n tích n{y l{ cơ sở cho các khuyến nghị được đề xuất trong Chương 3. Với tình trạng 

bắt đầu giáo dục khởi nghiệp v{ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, cần phát triển hàng loạt các 

năng lực và kỹ năng khởi nghiệp, cảm hứng v{ động lực trong cán bộ giảng dạy và học viên, 

cũng như cung cấp c|c cơ hội v{ cơ sở cần thiết cho c|c c| nh}n để biến ý tưởng thành hành 

động, và trở thành doanh nhân. Những đặc điểm n{y cũng có thể hỗ trợ cơ hội việc làm và phát 

triển sự nghiệp cho người học, đó cũng l{ nhu cầu cấp b|ch để cải thiện c|c cơ sở giáo dục đại 

học Việt Nam.  
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

VIỆT NAM - PHẦN LAN GIAI ĐOẠN 2 (IPP2) 

Chương trình Đối t|c Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương 

trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính 

phủ Phần Lan. IPP hiện đang triển khai giai đoạn 2 (IPP2) từ năm 2014 đến 2018 với tổng ngân 

sách là 11 triệu euro. Hai cơ quan đại diện phía hai Chính phủ là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan cùng triển khai thực hiện. IPP2 l{ chương trình ODA đi đầu tại 

Việt Nam tích cực giúp đỡ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sạch và 

vững mạnh nhằm hỗ trợ thế hệ c|c công ty đổi mới sáng tạo tăng trưởng nhanh, thúc đẩy hợp 

tác với c|c đối tác Phần Lan v{ nước ngo{i, đóng góp v{o sự phát triển của nền kinh tế đổi mới 

sáng tạo tại Việt Nam. 

 


