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YẾU TỐ LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ 
VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO Ở VIỆT NAM 

 
Nguyễn Văn Phong1 
Trường Đại học Tài chính-Marketing 
 
Tóm tắt 

Bài viết giúp làm rõ một loại hình doanh nghiệp mới là doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo cùng hệ sinh thái gồm nhiều yếu tố hỗ trợ, phát triển. Yếu tố 
pháp luật và chính sách của nhà nước hỗ trợ tạo sân chơi, luật chơi bình đẳng, cách 
thức cũng như môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo hình thành và phát triển. Với thời gian nghiên cứu kể từ khi Luật Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có hiệu lực cho đến hết năm 2021; bằng phương 
pháp nghiên cứu định tính cho thấy Nhà nước đã ban hành một số luật và chính sách 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, nhưng nói chung vẫn chưa 
đủ; còn thiếu tính chuyên biệt, tính trọng tâm, tính ưu đãi; mang tính lồng ghép và cần 
phải tiếp tục hoàn thiện nhằm hỗ trợ cho loại hình doanh nghiệp này cùng hệ sinh thái 
phát triển. 
Từ khóa 

Chính sách, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, pháp luật. 
1. Đặt vấn đề 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là một thuật ngữ mới và cũng là  
một loại hình doanh nghiệp mới ở Việt Nam hiện nay. Loại hình doanh nghiệp này cần 
phải được hỗ trợ bằng nhiều yếu tố để phát triển; trong đó, yếu tố luật pháp và chính 
sách của Nhà nước là rất quan trọng, nên được quan tâm hàng đầu. Mục đích của bài 
viết nhằm làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo; thực trạng của việc ban hành các luật của Quốc hội, chính sách của Chính phủ và 
các quy định bên trong có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
trong giai đoạn 2018-2021. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra các kiến nghị 
nhằm tiếp tục hoàn thiện về pháp luật và chính sách để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ở nước ta trong thời gian tới.  
2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 
2.1. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan: 

Đào Thị Thu Giang, Nguyễn Thuý Anh & Cao Đinh Kiên (2019) trong nghiên 
cứu “Hỗ trợ tài chính để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm từ Hàn 
Quốc”, tác giả kiến nghị 3 vấn đề: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, (2) Phát triển thị trường trái phiếu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
(3) Phát triển hoạt động đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
1 Tác giả liên hệ:  
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 
Email: vanphong@ufm.edu.vn 
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Lê Diễm Thư (2021) trong nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả đề ra 5 giải pháp: (1) 
Xây dựng chính sách tác động đến những đối tượng chính trong cộng đồng khởi nghiệp, 
(2) Xây dựng chính sách phát triển các nhà cung cấp nguồn lực trong hệ sinh thái khởi 
nghiệp như các ngân hàng, các nhà đầu tư thiên thần, các quỹ đầu tư mạo hiểm của các 
công ty lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, (3) Thúc đẩy phát triển những nhà kết nối khởi 
nghiệp, (4) Thúc đẩy và động viên tinh thần khởi nghiệp, (5) Hình thành phát triển các 
tổ chức tăng tốc khởi nghiệp. 

Phạm Đức Anh và cộng sự (2021) trong nghiên cứu “Giải pháp tài chính hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam”, đã đề cấp đến kinh nghiệm của một số nước 
trong việc trợ cấp bằng tiền mặt và đề ra các giải pháp: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 
cho các hình thức hỗ trợ tài chính khởi nghiệp về chính sách thuế, nguồn vốn, chính 
sách lãi suất và bảo lãnh tín dụng, chuẩn hoá và minh bạch thông tin hoạt động của các 
doanh nghiệp khởi nghiệp, thiết lập mạng lưới các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư 
vào doanh nghiệp khởi nghiệp theo hướng chuyên nghiệp và giàu tính hội nhập. 

Vũ Thị Nhài (2022) trong nghiên cứu “Một số chính sách tài chính hỗ trợ các 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam”, tác giả kiến nghị 4 chính sách: (1) 
Thuế, (2) Tín dụng, (3) Thành lập các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 
(4) Các chính sách hỗ trợ khác. 

Nguyễn Thành Long (2020) trong nghiên cứu “Thị trường vốn cho doanh nghiệp 
khởi nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và mô hình”, tác giả cho rằng nguồn lực tài chính 
là một trong những cấu phần quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.  

Theo Berger & Udell (1998) thì nhu cầu tài chính và sự tiếp cận nguồn vốn thay 
đổi khi doanh nghiệp lớn lên, thu được nhiều kinh nghiệm hơn cũng như trở nên minh 
bạch hơn về mặt thông tin (Hình 1). 

 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Cấp độ 1: 
Những doanh 
nghiệp siêu 
nhỏ có thể 

không tài sản 
thế chấp và 

chưa định hình 
trên thị trường 

Cấp độ 2: 
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thể không tài 
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thể không tài 
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chưa định hình 
trên thị trường 
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Những doanh 
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không tài sản 
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Vốn đầu tư thiên thần 
 

Vốn đầu tư mạo hiểm 
 

Vốn đầu hoá đại chúng 

Vay thương mại 

Vay ngân hàng 
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Hình 1. Chu kỳ tăng trưởng tài chính của doanh nghiệp khởi nghiệp 
Nguồn: Berger & Udell (1998), pp.623 

Doanh nghiệp mới thành lập phải dựa nhiều vào nguồn tài trợ nội tại, tín dụng 
thương mại và vốn của nhà đầu tư thiên thần. Khi doanh nghiệp phát triển, nguồn tài 
trợ có thể được tiếp cận dễ dàng hơn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và trung gian tài chính. 
Thậm chí nếu tiếp tục lớn mạnh hơn nữa, doanh nghiệp có thể huy động vốn từ công 
chúng thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu. 

Quỹ đầu tư mạo hiểm: Là loại hình quỹ chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng phát triển cao. Đây là hình thức đầu tư chuyên nghiệp 
nhưng có rủi ro cao, song lại là hình thức tài trợ vốn phổ biến cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn hai năm đầu mới hoạt động, do không thể tiếp cận 
được với vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng hoặc thị trường vốn dành cho công 
chúng. Các quốc gia trên thế giới ngày càng quan tâm khuyến khích hình thành các quỹ 
đầu tư mạo hiểm để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.  

Nhà đầu tư thiên thần: Là những cá nhân có tiềm lực tài chính lớn và sẵn sàng 
đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn đầu sau khi hình thành ý 
tưởng hoặc giai đoạn sau khi doanh nghiệp đã được hình thành nhưng còn gặp khó khăn 
về tài chính. Thông thường các nhà đầu tư thiên thần là những chuyên gia, cựu doanh 
nhân có hiểu biết và chuyên môn sâu trong lĩnh vực mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo thực hiện.  

Söderblom & Samuelsson (2014), nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của doanh 
nghiệp khởi nghiệp được chia thành hai nhóm: (1) Nguồn vốn bên trong, bao gồm: Vốn 
tự có, vốn từ gia đình và bạn bè; (2) Nguồn vốn bên ngoài đến từ nhà đầu tư thiên thần, 
quỹ đầu tư mạo hiểm, trung gian tài chính hay các chủ thể hỗ trợ khác. 

Tóm lại, các nghiên cứu trên có đối tượng nghiên cứu rộng là doanh nghiệp, hay 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hay cả hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo với doanh nghiệp nhỏ và vừa là một cấu thành trong đó; chứ không 
phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Có nghiên cứu chỉ ra rằng cần 
phải hoàn thiện khung pháp lý, chính sách tài chính là cực kỳ quan trọng; nguồn lực tài 
chính là một trong những cấu phần quan trọng của hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, nguồn tài chính 
đầu tiên xuất phát từ vốn của chính họ và của các cộng sự, người thân và vì vậy, được 
hỗ trợ nhiều trong giai đoạn này là rất quan trọng; sau giai đoạn này, ngoài nội lực thì 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có thể quan tâm tới các nguồn vốn 
từ các tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp khác, trong đó đặc biệt là thị trường vốn.  
2.2. Một số khái niệm và đặc điểm 

Hỗ trợ 
Theo nghĩa thông thường, hỗ trợ là giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ thêm vào. Hỗ trợ 

cũng có thể hiểu là sự trợ giúp của một hoặc nhiều chủ thể, để chủ thể được trợ giúp 
thực hiện hoạt động của mình. Hỗ trợ có thể được thực hiện bằng hình thức trực tiếp, 
gián tiếp. 
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Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Small and Medium Enterprise - SME) 

Hiện nay, trên thế giới chưa có khái niệm chung thống nhất về doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Bởi lẽ, tùy điều kiện, quy mô nền kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia mà định nghĩa 
doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được tiếp cận theo các góc độ và tiêu chí khác nhau. 

Ở Nhật Bản, theo quy định của Bộ luật cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong 
lĩnh vực công nghiệp chế biến và khai thác thì doanh nghiệp sử dụng dưới 300 lao động, 
có số vốn sản xuất kinh doanh dưới 100 triệu yên thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ở 
Hàn Quốc, để được coi là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì giá trị tổng tài sản tối đa là 500 
tỷ won Hàn Quốc và doanh thu trung bình của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất 
không vượt qua mức trần của ngành mà doanh nghiệp này đang hoạt động; mức trần 
này có thể dao động từ 40 tỷ won đến 150 tỷ won Hàn Quốc, tùy thuộc vào ngành (Đào 
Thị Thu Giang và cộng sự, 2019).  

Ở Việt Nam, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định: “Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp 
vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và 
đáp ứng một trong hai tiêu chí: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh 
thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng”. 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2017 theo các tiêu chí cụ thể: 

Bảng 1. Phân loại doanh nghiệp theo quy mô lao động và doanh thu hay nguồn vốn 

STT Lĩnh vực 

Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao 
động 

(Người) 

Doanh thu hay 
nguồn vốn 
(Tỷ đồng) 

Số lao 
động 

(Người) 

Doanh thu hay 
nguồn vốn 
(Tỷ đồng) 

Số lao 
động 

(Người) 

Doanh thu hay 
nguồn vốn 
(Tỷ đồng) 

Doanh 
thu 

Nguồn 
vốn 

Doanh 
thu 

Nguồn 
vốn 

Doanh 
thu 

Nguồn 
vốn 

1 

Nông, lâm 
nghiệp và 
thuỷ sản; 

công nghiệp 
và xây dựng 

£ 10 £ 3 £ 3 £ 100 £ 50 £ 20 £ 200 £ 200 £ 100 

2 Thương mại 
và dịch vụ £ 10 £ 10 £ 3 £ 50 £ 100 £ 50 £ 100 £ 300 £ 100 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Như vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ở Việt Nam bao gồm doanh nghiệp 
siêu nhỏ, nhỏ và vừa. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
Cuối thế kỷ XX, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và sự ra 

đời của nhiều giải pháp kinh doanh mới, thuật ngữ khởi nghiệp được sử dụng một cách 
phổ biến với thuật ngữ “Start-up”. Thuật ngữ Start-up thường được sử dụng để chỉ một 
doanh nghiệp mới thực hiện hoạt động kinh doanh trên nền tảng sáng tạo, đột phá, đạt 
hiệu quả cao. Theo European Startup Monitor xác định doanh nghiệp Start-up theo các 
điều kiện: (1) được thành lập trong 10 năm trở lại; và (2) sử dụng, khai thác công nghệ 
mới hoặc mô hình kinh doanh sáng tạo; hoặc (2’) có được hoặc phấn đấu có được đội 
ngũ nhân lực chất lượng cao hoặc doanh thu cao. 
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 Tiếp cận theo hướng này, khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2017 đã đưa ra định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa “được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài 
sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh”. 
Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay Start-up có thể được hiểu là một doanh 
nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh sáng tạo, có hiệu quả kinh tế cao. Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo theo pháp luật Việt Nam chính là Start-up theo cách hiểu phổ biến trên thế 
giới. Xét về hình thức tổ chức pháp lý, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể là 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư 
nhân và chúng mang đầy đủ các dấu hiệu pháp lý của các loại hình doanh nghiệp này. 

Mặc dù có nhiều cách định nghĩa khác nhau, nhưng nhìn chung doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo có một số đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo luôn gắn với những ý tưởng sáng 
tạo, đột phá, cốt lõi là phải có tính mới. Đây là đặc điểm nổi bật nhất của doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo so với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế.  

Thứ hai, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp mới được thành 
lập, có thời gian hoạt động chưa lâu. Bản chất của hoạt động khởi nghiệp là gắn liền 
với trạng thái mới bắt đầu kinh doanh, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp sau khi 
được thành lập là để thoát khỏi trạng thái khởi nghiệp, đồng nghĩa với việc có chỗ đứng 
ổn định trên thị trường. 

Thứ ba, hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thường phải chịu rủi 
ro cao. Giai đoạn mới thành lập là giai đoạn khó khăn nhất, do doanh nghiệp mới bắt 
đầu thâm nhập vào thị trường, chưa có nguồn vốn lớn, chưa có khách hàng và đối tác 
kinh doanh ổn định, thiếu kinh nghiệm quản lý. Ngoài những khó khăn chung như các 
doanh nghiệp mới thành lập khác, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn gặp những 
khó khăn riêng như: thử nghiệm mới thường khó thành công ngay từ đầu; thị trường 
không hoặc chậm chấp nhận sản phẩm, dịch vụ mới; các ý tưởng, giải pháp, mô hình 
kinh doanh mới dễ bị các doanh nghiệp khác bắt chước hoặc xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ.  
  Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
 Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có thể được hiểu là một khu vực địa lý cụ thể 
với sự tập trung đông đảo các cá nhân có tinh thần khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi 
nghiệp dựa trên sáng tạo và các tổ chức hỗ trợ, được hình thành qua quá trình lịch sử 
và phát triển nhờ các mối quan hệ hữu cơ đồng tiến hóa giữa các thực thể trong hệ sinh 
thái. Sự đóng góp riêng lẻ cũng như tác động tổng hợp của các nhân tố đều cần thiết 
cho sự tăng trưởng và phát triển của hoạt động khởi nghiệp dựa trên sáng tạo. 
 Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân khởi 
nghiệp và các chủ thể, yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, trong đó có: 
Các chính sách và luật pháp của nhà nước (về thành lập doanh nghiệp, quỹ, tổ chức đầu 
tư mạo hiểm; thuế, thoái vốn, ...); cơ sở hạ tầng dành cho khởi nghiệp (không gian làm 
việc, cơ sở vật chất phục vụ thí nghiệm, thử nghiệm sản phẩm, ...); tài chính (các quỹ 
đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, ngân hàng, ...); văn hóa (văn hóa sáng tạo, 
doanh nhân, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, thất bại, …); hỗ trợ (huấn luyện, tư vấn, …); 
giáo dục và đào tạo, trường đại học, viện; nhân lực; thị trường trong nước, quốc tế.  
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3. Phương pháp nghiên cứu 
Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu ở trên, tác giả sử dụng phương pháp định tính 

được thực hiện bằng việc thu thập và gom lại những kết quả từ những nghiên cứu khoa 
học trước, từ thực tiễn để từ đó làm nền tảng cho nghiên cứu khoa học đang thực hiện; 
mô tả, phân tích và tổng kết kinh nghiệm nhằm cải thiện, hoàn chỉnh hoặc phát triển 
một kết quả nghiên cứu đã cũ và có một số điểm không còn phù hợp để định dạng, tổng 
kết các kết quả nghiên cứu. Cụ thể: 

- Tìm kiếm, thu thập, tìm hiểu, tổng hợp, so sánh, phân tích các nghiên cứu, báo 
cáo nghiên cứu và tài liệu khác liên quan đến nội dung nghiên cứu của tác giả từ nguồn 
Internet có uy tín, thư viện và các nguồn khác. 

- Tìm kiếm, thu thập, tìm hiểu, tổng hợp, so sánh và phân tích các Luật của Quốc 
hội, Nghị định của Chính phủ đã ban hành có hiệu lực trong giai đoạn 2018-2021 liên 
quan đến nội dung nghiên cứu để từ đó phát hiện những nội dung chưa có, còn thiếu,  
chưa hợp lý, cần bổ sung. 

- Tổng kết thành kết quả và đưa ra các kiến nghị. 
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Các luật, chính sách của chính phủ đã ban hành hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo 

Tuy chỉ mới được quan tâm trong những năm gần đây; đến nay có thể nói, Quốc 
hội, Chính phủ đã ban hành một số luật, nghị định hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo quốc gia như: 

- Luật số: 04/2017/QH14, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2018; 

- Luật số: 07/2017/QH14, Luật Chuyển giao công nghệ, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/07/2018; 

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018, Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018, Quy định chi tiết về đầu tư cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 về Doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ; 

- Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019, Về Tổ chức và hoạt động của 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021, Quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia www.startup.gov.vn được 
ra mắt là nơi cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các hoạt động khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo.  
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Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (TECHFEST) là sự kiện thường 
niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhằm 
truyền cảm hứng, động lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Chính phủ đã và đang có những bước đi quyết liệt trong việc phát triển nền kinh 
tế số, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các nhà 
đầu tư, … có thể hợp lực tạo nên những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, với việc ban hành kịp thời các luật, chính sách và 
các hoạt động hỗ trợ khác nêu trên thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, các 
Bộ, ngành và các bên liên quan đã hỗ trợ rất nhiều mặt để hình thành, hoàn thiện và 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và đã đạt được những kết quả to 
lớn. Đến nay, có thể nói, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia về cơ bản đã có đầy 
đủ các yếu tố cấu thành với sự tham gia của cả khối tư nhân và Nhà nước. Theo xếp 
hạng các quốc gia dựa vào Chỉ số sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) của 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới của Liên hợp quốc (World Intellectual Property 
Organization - WIPO) (Bảng 2), Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm quốc gia đạt 
được những tiến bộ lớn, cải thiện vị trí, coi là tấm gương cho các nước đang phát triển 
khác trong việc coi đổi mới sáng tạo là ưu tiên quốc gia. 

Bảng 2. Xếp hạng của Việt nam so với các nước dựa vào GII của WIPO 

Số 
TT 

Các trụ cột của Chỉ 
số GII 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 
Số 

nước 
Xếp 
hạng 

Số 
nước 

Xếp 
hạng 

Số 
nước 

Xếp 
hạng 

Số 
nước 

Xếp 
hạng 

Số 
nước 

Xếp 
hạng 

1 Thể chế 126 78 129 81 131 83 132 83 132 51 

2 Nguồn nhân lực và 
nghiên cứu 126 66 129 61 131 79 132 79 132 80 

3 Cơ sở hạ tầng 126 78 129 82 131 73 132 79 132 71 

4 Trình độ phát triển 
của thị trường 126 33 129 29 131 34 132 22 132 43 

5 Trình độ phát triển 
của kinh doanh 126 66 129 69 131 39 132 47 132 50 

6 Sản phẩm kiến thức 
và công nghệ 126 35 129 27 131 37 132 41 132 52 

7 Sản phẩm sáng tạo 126 46 129 47 131 38 132 42 132 35 
 Toàn bộ 126 45 129 42 131 42 132 44 132 48 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo năm của WIPO 

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện và phát triển 
như trong thời gian vừa qua cũng đã góp phần hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo nói chung và của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo nói riêng. 
4.2. Các luật, chính sách chính phủ ban hành hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo 

Tại Việt Nam, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượng áp đảo; theo Sách 
trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại thời điểm 
31/12/2019 Việt Nam có 668.505 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó số doanh 
nghiệp siêu nhỏ là 449.031 (chiếm 67,2%), doanh nghiệp nhỏ là 179.319 (chiếm 
26,8%), doanh nghiệp vừa là 22.788 (chiếm 3,4%) và doanh nghiệp lớn 17.367 (chiếm 
2,6%). Những năm qua, để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ như: 
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 Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có nội 
dung rất quan trọng là hướng dẫn việc thành lập quỹ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo. Theo Bộ Kế và Đầu tư, kết quả sau 3 năm triển khai, cả nước 
có 7 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân thành lập với số vốn điều lệ 5,91 tỷ đồng 
và 38 tỉnh có chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức 
và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó có quy định về hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa khác 
bằng việc cho vay trực tiếp (Thoả thuận giữa quỹ và doanh nghiệp) và cho vay gián tiếp 
(Thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại) với lãi suất 80% mức thấp nhất lãi 
suất cho vay thương mại, mức vay không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự 
án, phương án, thời gian vay không quá 7 năm. 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo; các Bộ, cơ quan ban ngành, địa phương cũng đã có những kế hoạch 
triển khai, hướng dẫn và thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ, khu làm việc 
chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.  

Ngày 26/8/2021, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay 
thế cho Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó có quy 
định rất rõ về tiêu chí để xác định một doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; 
phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để khởi nghiệp 
và nội dung hỗ trợ. Cụ thể nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo để khởi nghiệp: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; 
hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các 
thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện 
sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên 
sâu; hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi 
nghiệp sáng tạo với mức hỗ trợ tối đa 50% hay 100% hay miễn phí hay 100 triệu đồng. 
Việc ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP được kỳ vọng tạo động lực về chính sách, 
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng được chi tiết, rõ ràng, thuận lợi 
và đầy đủ hơn nhằm phát triển trong thời gian tới. 
 Cổng thông tin quốc gia được thành lập www.business.gov.vn để hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa nói chung có các thông tin về mạng lưới tư vấn hỗ trợ; kế hoạch, 
chương trình, dự án, đề án, hoạt động hỗ trợ; chỉ dẫn kinh doanh, tín dụng, thị trường, 
sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác nhằm cung cấp thông 
tin, dịch vụ phục vụ cho hoạt động, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hỗ trợ, phát triển 
doanh nghiệp và theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân được quy định tại Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết nối Việt Nam với thế giới, … 

Với việc ban hành kịp thời các luật, chính sách và các hoạt động hỗ trợ khác nêu 
trên cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ trong việc hỗ trợ phát triển 
riêng biệt cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và doanh nghiệp vừa và 
nhỏ khởi nghiệp sáng tạo nói riêng, cũng đã mang lại nhiều kết quả rất ấn tượng. Theo 
M.Linh (2021), thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tạp chí con số 
và sự kiện của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu, thì mỗi năm Việt Nam có hơn 
120.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gấp 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015. 
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Riêng trong 2 năm 2018-2019, số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chiếm đa 
số trong số các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. 

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những thành công bước đầu. Trong thời gian tới, để 
cho loại doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục có sự hình thành và 
phát triển mạnh mẽ, lâu dài và bền vững, ngoài vấn đề tự thân doanh nghiệp; chúng ta 
vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện yếu tố luật pháp và chính sách nhằm hỗ trợ tốt nhất cho 
cả hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo nói riêng và đây cũng là điều giúp cải thiện xếp hạng quốc gia về đổi mới sáng 
tạo ở trụ cột thể chế, trong xếp hạng dựa vào GII của WIPO. 

5. Kết luận và kiến nghị 
Qua nghiên cứu về yếu tố luật pháp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam giai đoạn 2018-2021, tác giả có một số kết luận và kiến nghị như sau: 
- Vấn đề luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

được lồng ghép trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  2017. Luật chuyển giao 
công nghệ có đề cấp đến việc hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, của quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ, quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và tổ chức tín dụng về kinh phí, vốn, lãi 
suất; việc hưởng ưu đãi về thuế cho chuyển giao công nghệ liên quan đến hoạt động 
khởi nghiệp sáng tạo, nhưng cũng không đề cập đến doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo. Chính vì vậy nếu nhìn về dài hạn, nên chăng Nhà nước cần ban hành 
luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc làm rõ và riêng biệt 
loại doanh nghiệp này trong luật thể hiện sự tập trung, còn giúp việc cho việc thống kê, 
quản lý, theo dõi và hỗ trợ phát triển đối tượng này được tốt hơn.   

- Về các Nghị định mà Chính phủ ban hành chỉ có Nghị định số 38/2018/NĐ-CP 
là cho riêng đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; còn các Nghị 
định khác có đề cập cũng chỉ mang tính chất lồng ghép trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, điều 
này cũng thể hiện sự không hoàn toàn nhất quán trong việc ban hành chính sách; theo 
tác giả, để rõ ràng, thuận tiện cho việc thực thi chính sách cũng như hướng về sự hỗ trợ 
và phát triển mang tính chất dài hạn đối với loại doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo, cần ban hành chính sách riêng cho loại doanh nghiệp này. 

- Về tên gọi các Nghị định ở trên; qua nghiên cứu nhận thấy cần phải ban hành 
thêm một số Nghị định liên quan đến hỗ trợ về thuế có sự phân biệt và ưu đãi cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo so với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo; đến thành lập và quản lý các quỹ như quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà 
đầu tư thiên thần thể hiện sự hỗ trợ các yếu tố trong hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo và đặc biệt là hỗ trợ nguồn lực tài chính cho loại doanh nghiệp 
này, một sự hỗ trợ quan trọng mà trong phần tổng quan và cơ sở lý thuyết đã đề cập. 

- Về nội dung các Nghị định: Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhận thấy cần bổ sung thêm nội dung hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo giúp thuận tiện trong việc thực thi và có 
sự phân biệt. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP không thấy đề cập đến trợ cấp bằng tiền 
mặt, nên chăng cần nghiên cứu bổ sung loại trợ cấp này với kinh nghiệm của một số 
nước trên thế giới. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là một thành tố quan trọng trong 
cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp của 
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mạng lưới các doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế 
cũng như việc làm cho người lao động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
có ưu điểm là năng động, sáng tạo, tận dụng được những trào lưu, xu thế kinh doanh 
mới, tiềm năng phát triển tốt, nhưng có tính rủi ro cao. Để tạo điều kiện hỗ trợ sự hình 
thành, ổn định và phát triển, đòi hỏi ngày càng phải hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo mà trong đó yếu tố luật pháp, chính sách được xem là 
khởi đầu và rất quan trọng. Trong thời gian tới chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện về 
mặt pháp luật và chính sách để hỗ trợ đúng, đủ và hợp lý hơn, trong đó đặc biệt quan 
tâm nhiều hơn đến chính sách tài chính. 
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