Phát huy mối liên kết giữa các chủ thể:
Startup – Doanh nhân thành công và
quỹ đầu tư trong HSTKNĐMST và vai
trò của nhà nước
Ông Phạm Hồng Quất
Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và
doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nội dung chính

1. Nền tảng đổi mới sáng tạo mở quốc gia (Vietnam Open Innovation Platform).
2. Triển khai Techfest tại địa phương phối hợp với Techfest quốc gia,
Techfest 247 tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
3. Xây dựng mô hình các vườn ươm, startup hub tại Quảng Ngãi.
4. Xây dựng mạng lưới cố vấn.
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Chính sách
Pháp luật và
Cơ sở hạ tâng

Thị trường
trong nước và
quốc tế

HỆ SINH THÁI
Nhân lực

Vốn, tài chính

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Đào tạo,
tập huấn

Văn hóa

Trường đại học

Cá nhân tổ
chức hỗ trợ

1. Mô hình nền tảng đổi mới sáng tạo mở

Nền tảng Đổi mới Mở (OIP) là
một nền tảng trực tuyến giúp:
Chủ sở hữu vấn đề (doanh
nghiệp, tổ chức phi chính phủ,
chính phủ) tìm ra giải pháp
hiệu quả cho các vấn đề hiện
tại của họ bằng cách kết nối họ
với Người giải quyết vấn đề
(nhóm khởi nghiệp)

1. Mô hình nền tảng đổi mới sáng tạo mở

Các đối tác xây dựng VOIP
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

ĐỐI TÁC XÂY DỰNG
NỀN TẢNG

ĐỐI TÁC CHUYÊN MÔN

ĐỐI TÁC TỔ CHỨC, QUỸ

ĐỐI TÁC HỖ TRỢ KHÁC

CUNG CẤP DỊCH VỤ

2. Triển khai Techfest tại địa phương phối hợp với Techfest quốc
gia, Techfest 247 tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TECHFEST CONNECT

TECHFEST 247

HÀNH TRÌNH 7 NĂM CỦA TECHFEST VIETNAM

TECHFEST 2021
EMBRACING INNOVATION, RESHAPING THE FUTURE

●

50 hội nghị, hội thảo chuyên sâu về xu
hướng công nghệ, chuyển đổi số, chia
sẻ kinh nghiệm phát triển khởi nghiệp
sáng tạo

●

Chuỗi sự kiện kết nối đầu tư

●

6 Hội nghị chuyên sâu giải quyết vấn
đề tồn tại trong hệ sinh thái

●

Chương trình “DẤU ẤN"

Các trưởng làng Techfest 2021

PGS.TS Phạm Thị Tuyết
Bà Đoàn Kiều My
Ông Đỗ Mạnh Hùng
LÀNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH LÀNG CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG LÀNG SINH VIÊN VÀ TUỔI TRẺ
KHỞI NGHIỆP

Ông Phan Văn Hưng
BS. Hoàng Thị Bạch Dương
LÀNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ LÀNG CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ GIẢI
CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN
PHÁP SÁNG TẠO CHĂM SÓC
SỨC KHỎE

Bà Nguyễn Phương Linh
LÀNG THÁCH THỨC VÀ SÁNG
TẠO XÃ HỘI

Ông Trần Giang Khuê
LÀNG SÁNG CHẾ VÀ DOANH
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ông Lý Đình Quân
Ông Lâm Quang Tùng
LÀNG CÔNG NGHỆ DU LỊCH ẨM LÀNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ VÀ
THỰC & NÔNG NGHIỆP BẢN ĐỊA
TRUYỀN THÔNG

Ông Đào Quang Bính
LÀNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ
TƯƠNG LAI

Ông Đỗ Nguyên Hưng
LÀNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Bà Nguyễn Hải Yến
LÀNG CÔNG NGHỆ LOGISTICS

Bà Selena Le
LÀNG QUỐC TẾ

Bà Nguyễn Như Quỳnh
LÀNG TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Ông Trương Đức Lượng
LÀNG CÔNG NGHỆ AN TOÀN
KHÔNG GIAN MẠNG

Ông Trịnh Minh Giang
LÀNG NỀN TẢNG VÀ HẠ TẦNG

Ông Nguyễn Văn Dũng
LÀNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ VÀ KẾT
NỐI CỘNG ĐỒNG

TECHFEST QUỐC TẾ

HOA KỲ

Thứ trưởng Trần Văn Tùng - Bộ KHCN

SINGAPORE

HÀN QUỐC

09/02/2021

Quyết định số 188/QĐ-TTg

Thành lập mạng lưới
khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo quốc gia

Khuyến khích tương
tác, kết nối nguồn lực
trong hệ thống các
Trung tâm KN ĐMST

* bổ sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg

Khuyến khích tương
tác, kết nối nguồn lực
trong hệ thống KN
ĐMST
trong
nước,
nước ngoài.

TOÀN CẢNH HỆ SINH THÁI

3. Xây dựng mô hình các vườn ươm, startup hub
Cơ sở ươm tạo khởi nghiệp (Incubator) &
tổ chức thúc đẩy kinh doanh (Accelerator)
• Trên cả nước hiện có 79 cơ sở ươm tạo, 40 tổ
chức thúc đẩy kinh doanh,…
Khoảng 72% cơ sở tập trung tại Hà Nội và TP.
Hồ Chí Minh

•

•
•
•

Cơ sở vật chất hỗ trợ cho khởi nghiệp
Tính đến tháng 12/2021, cả nước có 202 khu làm
việc chung.
Các khu làm việc chung tập trung chủ yếu tại Hà
Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hải Phòng,… cũng
đã hình thành khu làm việc chung

Vườn ươm khởi nghiệp tại Lâm Đồng

Trà Vinh

Bên cạnh các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ
Chí Minh, các tỉnh sau cũng đã xây dựng được vườn ươm
doanh nghiệp tại địa phương như Bình Dương, Cần Thơ,
Sóc Trăng, Trà Vinh, Lâm Đồng và Thái Nguyên.

Một số mô hình trung tâm tiêu biểu tại Việt Nam

BKHUP -

Trung tâm tại địa phương

SIHUB đã hỗ trợ hơn 958 dự án khởi
nghiệp, 15 vườn ươm, hỗ trợ nâng cao năng
lực, phát triển mạng lưới cho hơn 100 cố vấn
khởi nghiệp, đào tạo 115 giảng viên đại học
về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

SIHUB còn hỗ trợ các quận, huyện phát triển khởi
nghiệp - đổi mới sáng tạo, tổ chức các chương trình kết
nối thị trường và thúc đẩy hoạt động đầu tư tài chính cho
khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo. SIHUB cũng liên kết với
các hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo ở Hàn
Quốc, Phần Lan, Canada, Mỹ, Thụy Điển, Úc, Đức, Indonesia,
Nhật Bản, Thái Lan, Lào và Malaysia.

BIHUB là viết tắt của từ BinhDinh Innovation Hubkhông gian “khởi nghiệp sáng tạo” do Sở Khoa học &
Công nghệ Bình Định triển khai, Trung tâm Phân tích và
Kiểm nghiệm là đơn vị trực tiếp quản lý vận hành.

BIHUB

là không gian dành cho những hoạt động về
“sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”.
BIHUB sẽ hướng đến phát triển cộng đồng khởi nghiệp
và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó phát triển Quy
Nhơn trở thành một thành phố khởi nghiệp.

uộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng
tạo tỉnh Bình Ðịnh năm 2018”

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần
nhất, năm 2019.

4. Mô hình tổ chức của
Mạng lưới cố vấn, tri thức
Ban điều hành

Ban cố vấn

Đại diện từ các mạng lưới thành phần và
hoạt động mang tính đại diện tổ chức xã
hội, không mang tính hành chính

Thu hút, kêu gọi các đại diện cùng
tham gia tư vấn, kết nối nguồn lực cho
hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong
nước.

Mạng lưới
truyền thông
hỗ trợ khởi
nghiệp ĐMST

Mạng lưới các Hội trí
thức kiều bào hỗ trợ
Đổi mới sáng tạo và
thương mại hóa công
nghệ

Mạng lưới nghiên
cứu và viện trường

Mạng lưới
mentors, angels,
VCs, BAs, BIs,...

Mạng lưới truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST

Mạng lưới angels (VAN)
Vietnam Angel Network - VAN

Thành lập
năm 2018

Chia sẻ kinh nghiệm
về đầu tư thiên thần

kết nối nhà đầu tư
thiên thần với dự
án khởi nghiệp

Quản lý đầu tư các
dự án startup

Mạng lưới mentors (VMI)
Vietnam Mentors Initiative - VMI

Thành lập
tháng 11 năm
2016

Xây dựng cộng đồng
cố vấn

Phát triển khả
năng cố vấn

Tôn vinh các cố
vấn

Liên minh quỹ đầu tư mạo hiểm
Vietnam Venture Capital Alliance

Thành lập
26/11/2020

Chia sẻ các kiến thức
trong lĩnh vực đầu tư

Thông tin về thị
trường đầu tư

Những rào cản
trong thị trường
đầu tư

Mạng lưới các trường đại học đã và đang ký kết hợp tác
phát triển trung tâm khởi nghiệp sáng tạo với NSSC

Đã kết nối

Đang kết nối

Mạng lưới các Hội trí thức kiều bào hỗ trợ
Đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ
Trưởng làng
Công nghệ
Techfest

Chủ tịch Hiệp hội
trí thức Việt Nam
ở nước ngoài
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Trưởng ban
TECHFEST

16

19

Mạng lưới đại diện
Khoa học Công nghệ
Việt Nam ở nước
ngoài

7

Thành viên Đoàn
Chủ tịch Hiệp hội
Doanh nghiệp
Khoa học và Công
nghệ

3

1

NSSC
Trung tâm hỗ trợ
Khởi nghiệp Đối
mới sáng tạo
Quốc gia

Hội đồng cố vấn
Khởi nghiệp Đổi
mới sáng tạo
quốc gia

Ông Đàm Quang Thắng
Chủ tịch Hội đồng

Đoàn Chủ tịch Hiệp Hội
Doanh nghiệp KH & CN Việt Nam

Ông Hoàng Đức Thảo
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty
CP KH & CN Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hương Liên
Phó TGĐ Công ty CP Sao Thái Dương

Ông Nguyễn Hồng Phong
TGĐ Công ty Cổ phần Công Nông
nghiệp Tiến Nông

Ông Lý Ngọc Minh
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty
TNHH Minh Long I

Ông Phạm Hoàng Thắng
GĐ Công ty TNHH Sản xuất máy
nông nghiệp Hoàng Thắng

TTƯT. DSCKII Trần Tựu
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP
Dược phẩm SAVIPHARM

Bà Phan Thị Mỹ Yến
Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Nghiên
cứu Phát triển Thương hiệu Việt

Nội dung hoạt động của
Mạng lưới các cố vấn, hội trí thức, kiều bào hỗ trợ đổi mới
sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm công nghệ
●

●
●
●
●

●

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ công nghệ, phát triển thị trường của các làng công nghệ và
đánh giá khả năng đáp ứng tại thị trường ở nước ngoài thông qua đầu mối các Hội
tri thức
Triển khai tạo lập một cơ sở dữ liệu chung về ĐMST và thương mại hóa sản phẩm
công nghệ
Triển khai hoạt động kết nối, cố vấn, hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
trong từng lĩnh vực công nghệ cụ thể, ứng với thị trường được lựa chọn
Triển khai sáng kiến do các Trưởng làng Công nghệ, các Hội trí thức đề xuất để
đáp ứng nhu cầu thực tế
Hợp tác xây dựng và triển khai nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính
sách đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái ĐMST
Mở
Hỗ trợ kết nối đối tác, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái Khởi
nghiệp ĐMST Quốc gia, vùng, địa phương, cơ sở đào tạo

Chính quyền đặt hàng – Mô hình ĐMST mở

ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN

ĐẶT HÀNG ĐMST MỞ TỪ
CHÍNH QUYỀN CHO
STARTUP

LIÊN KẾT CÁC
LÀNG
TECHFESTHOẠT ĐỘNG
ĐỊA PHƯƠNG

PHÁT TRIỂN
MẠNG LƯỚI
CHUYÊN GIA-CỐ
VẤN

RÀ SOÁT ĐÁNH
GIÁ HST ĐỊA
PHƯƠNG

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

