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LỜI MỞ ĐẦU
“Chúng ta phải hình thành được một hệ sinh thái khởi
nghiệp hoàn chỉnh, kết nối và hội tụ những người có
năng lực ở nhiều lĩnh vực” - Đây là lời phát biểu của
Thủ tướng Chính phủ tại Lễ khai mạc Ngày hội khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST
VIETNAM - sự kiện đánh dấu mốc cho quá trình triển
khai Đề án 844 hàng năm.
Việt Nam đang đồng hành cùng cuộc cách mạng 4.0
của thế giới để sử dụng sức mạnh sáng tạo trong giải
quyết những vấn đề của xã hội, đặc biệt là thông qua Ông Phạm Dũng Nam
việc hình thành loại hình doanh nghiệp có khả năng
Giám đốc Văn phòng
tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ,
Đề án 844
công nghệ, mô hình kinh doanh mới - hay còn gọi là
các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Tại Việt Nam, hệ sinh thái để hỗ trợ cho quá trình ấy tuy mới hình thành
nhưng đã có sự tham gia của tương đối đầy đủ các chủ thể như cơ chế chính
sách, tài chính, đào tạo, văn hóa, con người, các tổ chức hỗ trợ, thị trường,...
và bước đầu có những kết quả ấn tượng, đã và đang là chủ đề được lãnh đạo
Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.
Từ đây, Văn phòng Đề án 844 chúng tôi, với tư cách là một tổ chức chuyên
môn trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Bộ Khoa học
và Công nghệ, đang nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh ấy: sứ mệnh thúc
đẩy một Việt Nam sáng tạo, một Việt Nam không sợ thất bại khi khởi nghiệp
và một Việt Nam nâng đỡ và hỗ trợ cho quá trình đổi mới ấy.
“Sáng tạo phải từ con người và vì con người. Con người phải là trung tâm của
sáng tạo” - đó cũng là triết lý khi chúng tôi thực hiện các hoạt động đào tạo,
nâng cao năng lực, gia tăng kết nối để tiếp nhận tri thức quốc tế và đặc biệt
là tập trung khuyến khích chuyên gia hỗ trợ cho quá trình phát triển này.
Để tiếp tục đi lên, chúng tôi luôn tin tưởng và đang từng ngày khẳng định vị
trí của tổ chức qua các giá trị cốt lõi: Sự phát triển dựa trên nền tảng và tính
liên kết của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Tinh thần cởi mở, tâm thế sẵn
sàng để cùng hợp tác cùng chủ thể thuộc hệ sinh thái trong nước và quốc tế;
và Sáng tạo được xác định là yếu tố quan trọng để trong định hướng hoạt
động của tổ chức.
Ngày hôm nay, thật vinh dự khi chúng tôi có thể làm việc với bạn, những con
người đang có những kế hoạch và dự định ủng hộ cho những tác động lớn lao
mà khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam mang lại. Chắc rằng, với cùng mục tiêu
hình thành một hệ sinh thái vững mạnh, chúng ta sẽ làm được nhiều hơn thế
khi đi cùng nhau.
Một lần nữa, Văn phòng Đề án 844 chúng tôi hân hạnh được đồng hành!

05

ĐỀ ÁN 844 VÀ
VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 844

ĐỀ ÁN 844

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 844

Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm
2025 (gọi tắt là Đề án 844) được
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định
ban hành vào ngày 18/5/2016 giao
Bộ Khoa học và Công nghệ phối
hợp thực hiện với các Bộ, ngành,
địa phương, các tổ chức chính trị xã hội.

Là tổ chức có chức năng định
hướng triển khai, tham gia kiểm tra,
giám sát, đánh giá việc tổ chức
thực hiện Đề án 844. Ban Điều hành
Đề án 844 bao gồm Lãnh đạo các
Bộ ban ngành, tổ chức chính trị xã
hộ và đại diện các nhà đầu tư, tổ
chức hỗ trợ uy tín trong nước, quốc
tế.

Văn phòng Đề án 844 là đơn vị giúp việc chuyên môn cho Ban Điều hành
Đề án 844.
Các cơ quan quản lý Đề án 844
Văn phòng Đề án 844
Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
quốc gia đến năm 2025” (sau đây
gọi tắt là Văn phòng Đề án 844),
do Trưởng Ban Điều hành Đề án
trực tiếp chỉ đạo, thực hiện chức
năng giúp việc cho Ban Điều hành
tổ chức thực hiện Đề án.
Văn phòng các Chương trình khoa
học và công nghệ quốc gia
Trực thuộc Bộ Khoa học và Công
nghệ có trách nhiệm quản lý kinh
phí nhiệm vụ hằng năm, định kỳ
thuộc Đề án 844.
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Cục Phát triển thị trường và doanh
nghiệp khoa học và công nghệ
Là đơn vị quản lý nhiệm vụ do Bộ
Khoa học và Công nghệ đặt hàng.

Vụ Kế hoạch - Tài chính
Trực thuộc Bộ Khoa học và Công
nghệ có trách nhiệm tổng hợp kế
hoạch và bố trí kinh phí thực hiện
các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 do
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt
hàng.

CÁC THÀNH VIÊN

Ông Phạm Dũng Nam
Giám đốc Văn phòng Đề án 844
Quản lý và điều hành các hoạt động chung của Văn
phòng Đề án 844

Ông Nguyễn Việt An
Trưởng phòng Quản lý và hỗ trợ nhiệm vụ Đề án
Quản lý và điều hành các hoạt động chung phòng Quản
lý và hỗ trợ nhiệm vụ

Ông Từ Minh Hiệu
Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Chính sách
Quản lý và điều hành các hoạt động chung phòng Kế
hoạch - Tổng hợp và Chính sách

Bà Phan Hoàng Lan
Cố vấn Văn phòng Đề án 844
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TỔNG QUAN VỀ

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2018

Gần

3000

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Gần

890

TRIỆU USD ĐẦU TƯ
(tăng gấp 3 lần năm 2017 và gấp 6 lần năm 2016)

Hơn

40

CƠ SỞ ƯƠM TẠO, THÚC ĐẨY KINH DOANH

Gần

70

KHU LÀM VIỆC CHUNG

Hơn

40

QUỸ ĐẦU TƯ

Hơn

130

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ HOẠT ĐỘNG
VỀ KHỞI NGHIỆP

HÀNG TRĂM
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SỰ KIỆN, CHƯƠNG TRÌNH VỀ
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Các cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:
Luật hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa 2017
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP
Nghị định số 34/2018/NĐ-CP

Luật Chuyển giao
công nghệ 2017
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP

Công văn số 1128/TTg-ĐMDN

- Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa
khởi nghiệp sáng tạo
- Quy định các nội dung hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo
- Căn cứ pháp lý cho Quỹ đầu tư khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh
nghiệp
- Quy định ngân sách địa phương đầu
tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
- Quy định về việc thành lập, tổ chức và
hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Quy định sử dụng quỹ phát triển khoa
học và công nghệ của doanh nghiệp
để đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.
- Quy định doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo được sử dụng tài sản để làm
giao dịch
- Khuyến khích sự hợp tác giữa doanh
nghiệp khởi nghiệp và các doanh
nghiệp
- Hỗ trợ các tổ chức trung gian hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về thu hút đầu tư cho khởi nghiệp
sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài
nước.

Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Quy định miễn giảm thuế thu nhập
doanh nghiệp, tiền thuê mặt đất, mặt
nước; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu,
thương mại hóa kết quả nghiên cứu
đối với doanh nghiệp KHCN

Thông tư 01/2018/TT-BKHCN

Quy định tổ chức quản lý nhiệm vụ
thuộc Đề án 844

Thông tư 45/2019/TT-BTC

Quy định về quản lý tài chính thực hiện
Đề án 844
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GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ ÁN 844
Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
(gọi tắt là Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành vào
ngày 18/5/2016 giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp thực hiện với các
Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tầm nhìn:
Đến năm 2025 Việt Nam sẽ trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
của Đông Nam Á.

Sứ mệnh:
Tài chính: Thu hút nguồn lực tài chính đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp
sáng tạo (KNST)
Nhân lực: Nâng cao năng lực các chủ thể, thu hút nhân tài
Chính sách: Tạo lập môi trường pháp lý hoàn thiện hỗ trợ và thúc đẩy
sự phát triển KNST
Văn hóa: Xây dựng và khuyến khích sự hình thành phát triển của văn
hóa KNST
Tổ chức hỗ trợ/sự kiện: Thúc đẩy tương tác, kết nối giữa các chủ thể
hệ sinh thái, kết nối với quốc tế.

Giá trị:
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CỞI MỞ

S Á N G TẠ O

TẠ O TÁ C Đ Ộ N G

Các cơ quan quản lý Đề
án 844 hoạt động với
tinh thần cởi mở, luôn
tìm kiếm những cơ hội
để kết nối, học hỏi, làm
việc với những đại diện
tâm huyết trong hệ
sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo trong
nước và quốc tế.

Các hoạt động của Đề
án 844 được cập nhật
kịp thời, thuận tiện và
phù hợp với những sự
thay đổi của hoạt động
khởi nghiệp sáng tạo
tại Việt Nam cùng tầm
nhìn ra thế giới.

Đề án 844 được coi là
một trong những “ngọn
cờ đầu” trong xây dựng
“hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng
tạo” quốc gia và được
thực hiện với quyết
tâm tạo ra những thay
đổi mang tính nền tảng
cho khởi nghiệp Việt.

Mục đích:
Tạo lập môi trường thuận lợi
Đề án 844 thúc đẩy các hoạt động hướng tới các chủ thể của
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, nhằm tạo
lập một môi trường thuận lợi cho quá trình hình thành và phát
triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh
dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh
doanh mới.
Hoàn thiện hệ thống pháp lý
Đề án 844 khẩn trương thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp lý,
cơ chế chính sách cho khởi nghiệp sáng tạo dựa trên cơ sở
thực tiễn triển khai và kinh nghiệm quốc tế.
Hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khởi nghiệp ĐMST
Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
tại địa chỉ: startup.gov.vn, cung cấp thông tin các hoạt động
phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2025:

2.000 TỶ

TỔNG GIÁ TRỊ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP
Các doanh nghiệp
thực hiện mua bán
và sáp nhập, với
tổng giá trị ước tính
khoảng 2.000 tỷ
đồng.

100

600

DOANH NGHIỆP
KHỞI NGHIỆP ĐMST

2.000

DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

trong đó 600 dự án phát
triển thành doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo;

DOANH NGHIỆP
GỌI ĐƯỢC VỐN ĐẦU TƯ
100 doanh nghiệp tham
gia Đề án gọi được vốn
đầu tư từ các nhà đầu
tư mạo hiểm,

Hỗ trợ phát triển 2000
dự án khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo;
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NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
CỦA ĐỀ ÁN 844
CÁC NHIỆM VỤ HẰNG NĂM, ĐỊNH KỲ VÀ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông qua các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp như Vườn ươm, tổ chức thúc đẩy
kinh doanh, đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo, Trường đại
học, Viện nghiên cứu,... cũng như phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ
chức chính trị - xã hội liên quan, Đề án 844 tập trung triển khai các hoạt động:

01

02

03
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Đào tạo, nâng cao năng lực cho các chủ thể
- Nhóm/cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
- Nhà đầu tư
- Huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp sáng tạo
- Cán bộ quản lý của các bộ,ngành, địa phương, tổ chức chính
trị - xã hội và cơ sở nghiên cứu, đào tạo
- Cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp sáng tạo
Xây dựng và Kết nối mạng lưới hỗ trợ KNST trong nước và quốc
tế
- Kết nối mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo
hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới
- Xây dựng mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng
lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho
khởi nghiệp sáng tạo
- Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư,
doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thị trường nước ngoài
Nghiên cứu, kiến nghị và xây dựng cơ chế, chính sách cho
KNST
- Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư
mạo hiểm
- Chính sách hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và cho khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
- Cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có
hoạt động khởi nghiệp sáng tạo hoặc đầu tư cho KNST
- Cơ chế hỗ trợ thoái vốn của nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài từ khoản đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
- Khuyến khích sử dụng quỹ phát triển KHCN để hỗ trợ nghiên
cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường, cho vay với
lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, góp vốn đầu tư doanh nghiệp
khởi nghiệp sáng tạo
- Phối hợp với Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết
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05

06

07
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Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia với
quy mô quốc tế
- Các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đề xuất
tổ chức TECHFEST cấp vùng, liên ngành
- Phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức TECHFEST tại các
quốc gia có Hệ sinh thái phát triển
- Tổ chức TECHFEST quốc gia thường niên
Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia
Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia tại địa chỉ: startup.gov.vn, cung cấp thông tin về:
- Công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở
hữu trí tuệ;
- Chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực;
- Nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư;
- Đối tác, khách hàng;
- Sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới;
- Tổ chức, cá nhân hỗ trợ;
- Tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tại các Bộ, ngành, địa phương, trong đó:
- Tạo điều kiện cho Doanh nghiệp KNST tiếp cận với các cơ sở
hạ tầng kỹ thuật, tài trợ, nhân lực một cách tập trung
- Thu hút nguồn lực tư nhân hỗ trợ cho các khu tập trung dịch
vụ này.

Hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
- Giới thiệu doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thị trường và
nguồn vốn đầu tư quốc tế.
- Hỗ trợ cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến,
kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện
công nghệ
- Hỗ trợ nhân lực tại Doanh nghiệp KNST
Tiếp tục triển khai Đề án Thương mại hóa công nghệ với quy
mô dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2020
- Xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh
doanh
- Xây dựng mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ
đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
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PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI
ĐỀ ÁN 844
Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm
2025" (Đề án 844) triển khai theo phương thức:
Triển khai theo các nhiệm vụ hàng năm do Ban Điều hành Đề án đề ra
- Hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư, truyền
thông cho khởi nghiệp sáng tạo (KNST), hoạt động hiệu quả, cụ thể (*):
+ Trường đại học, viện nghiên cứu
+ Tổ chức đầu tư cho KNST
+ Các tổ chức có hoạt động đào tạo, huấn luyện cho cá nhân khởi nghiệp
ĐMST, huấn luyện viên, cố vấn KNST, nhà đầu tư khởi nghiệp, cán bộ quản
lý
+ Tổ chức cung cấp dịch vụ cho KNST
+ Tổ chức truyền thông cho KNST
+ Cơ sở ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp KNST
+ Tổ chức có hoạt động liên kết, hình thành mạng lưới hỗ trợ cho KNST.
- Hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân (*) có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi
nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ,
công nghệ, mô hình kinh doanh mới.
Triển khai tại Bộ, ngành, địa phương:
Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để chỉ định cơ quan đầu mối tham
mưu cho Bộ trưởng/Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
hoặc thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực
hiện Đề án 844 tại địa phương.
Hợp tác trong nước, quốc tế
- Phối hợp với các Đề án hỗ trợ KNST khác của Chính phủ để triển khai một
cách tối ưu
- Phối hợp với các chuyên gia, tổ chức quốc tế tận dụng trí tuệ và nguồn
lực để triển khai hỗ trợ các hoạt động về KNST tại Việt Nam.
Để tham gia Đề án 844, các đơn vị quan tâm nộp hồ sơ đăng ký trong các đợt kêu
gọi được thông báo trên Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ.
(*) có điều kiện kèm theo
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LỢI THẾ TRONG VIỆC
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
Là Đề án đầu tiên của Chính phủ về hỗ trợ Hệ sinh thái KNST, Đề án 844 có
thành viên Ban điều hành là các lãnh đạo của nhiều Bộ, ngành, địa phương,
đại diện các tổ chức chính trị - xã hội uy tín để cùng hoạch định kế hoạch triển
khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST), qua đó có nhiều lợi
thế:

01

Mạng lưới chuyên gia và tổ chức hỗ trợ KNST
quốc gia

02

Cơ sở dữ liệu quốc gia hỗ trợ
hoạch định chính sách, ra quyết
định hỗ trợ phát triển hệ sinh thái
KNST

03

Sự ủng hộ về nguồn lực
triển khai Đề án 844 từ
nhà nước và tư nhân
Khả năng
kết nối với
các đối tác
quốc tế lớn

04
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NHỮNG HÌNH THỨC HỖ TRỢ
HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
CỦA VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 844

Tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ
thuộc Đề án 844

Tư vấn chuyên môn về mục tiêu, nội dung, cách thức triển khai
các nhiệm vụ thuộc Đề án

Hướng dẫn các thủ tục hành chính nộp hồ sơ tham gia Đề án
Hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động của Đề án
tại địa phương
- Trả lời thắc mắc của địa phương về triển khai Đề án 844
- Hỗ trợ, phối hợp tổ chức hoạt động cho KNST tại địa phương
- Giới thiệu, kết nối các hợp nguồn lực nhằm đánh giá thực trạng,
xây dựng, phát triển HST KNST
- Phối hợp địa phương xây dựng Cơ sở dữ liệu về KNST
Hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp KNST
- Tiếp nhận phản hồi, cung cấp thông tin
- Cung cấp, giới thiệu chuyên gia làm cố vấn, huấn luyện viên
- Cung cấp, giới thiệu dịch vụ
- Hỗ trợ truyền thông
- Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ lên cơ quan có thẩm quyền
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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 844 (*)
HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
Từ năm 2017 đến 2019:
Gần

địa phương ban hành
kế hoạch triển khai
Đề án 844

Gần

đơn vị chính thức
thực hiện nhiệm vụ
thuộc Đề án 844

50
30

Hơn

đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp
đăng ký thực hiện nhiệm vụ
thuộc Đề án 844 các năm

Gần

dự án đã và đang triển khai về
các hoạt động hỗ trợ khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo

70
70

NĂM 2016
Ban hành Quyết định
phê duyệt Đề án 844

NĂM 2018
- Phê duyệt 19 nhiệm vụ
- Tổng số kinh phí: 28,75 tỷ đồng

NĂM 2020
Tháng 3/2019 thông báo
kêu gọi đề xuất nhiệm vụ
hàng năm định kỳ

NĂM 2017
- Phê duyệt 13 nhiệm vụ
- Tổng số kinh phí: 18,41 tỷ đồng

NĂM 2019
- Phê duyệt 35 nhiệm vụ
- Tổng số kinh phí: 39,41 tỷ đồng

(*): tính đến cuối năm 2018
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Số lượng khóa đào tạo và ươm tạo được Đề án 844 hỗ trợ
qua các năm (2017 - 2019)
20000
18759

15000

lượt người

10000
5000
3123

1154

0

2017

2018

2019

Số lượng người được hỗ trợ đào tạo
qua các năm (2017 - 2019)
Nhà đầu tư
Giảng viên
Sinh viên/Cá nhân
có mong muốn
khởi nghiệp

5%

5%
Cán bộ quản lí

15%

30%

Doanh nghiệp
khởi nghiệp
36%
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Bảng phân bố đối tượng được đào
tạo thông qua Đề án 844 qua các
năm tính đến cuối năm 2018

9%
Cố vấn viên/Huấn
luyện viên khởi nghiệp

CÁC TỔ CHỨC ĐÃ NHẬN HỖ TRỢ
TỪ ĐỀ ÁN 844
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NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA
- TECHFEST VIETNAM
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST VIETNAM là sự
kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST tại Việt
Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ
quan, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.
TECHFEST VIETNAM có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một sự kiện
mang tầm quốc tế để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận với khách
hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, các chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và
các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để các bên
chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và liên kết các thành phần của hệ sinh thái
khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam từ Trung ương đến địa phương với hệ sinh
thái khởi nghiệp trong khu vực.
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Thông tin chi tiết:
techfest.vn
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info@techfest.vn

/techfestvietnam/

CỔNG THÔNG TIN KHỞI NGHIỆP
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

Tính đến thời điểm thử nghiệm vào tháng 02/2019, Cổng thông tin có gần
250.000 lượt người truy cập, cho phép người dùng đăng nhập, tương tác và
cung cấp thông tin về các chủ thể của hệ sinh thái. Đồng thời, người dùng có
thể truy cập cơ sở dữ liệu với số lượng bản ghi như sau:

31.985

1.121

255.690

Nhiệm vụ
khoa học
công nghệ

Tổ chức
khoa học và
công nghệ

Tài liệu
khoa học và
công nghệ

1.489

18.727

18.295

Ý tưởng
khởi nghiệp

Hồ sơ
doanh nghiệp

Công nghệ
thiết bị

21

ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI
ĐỀ ÁN 844 ĐẾN NĂM 2025

Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ
KN ĐMST theo chiều sâu

Tạo đột phá từ cơ chế, chính sách
hỗ trợ KN ĐMST
- Hỗ trợ ban đầu từ nhà nước
- Hinh thành tiêu chí xác định nhà
đầu tư cá nhân và doanh nghiệp
KNST
- Xây dựng cơ chế ưu đãi về đầu tư
cho KNST
- Cử nhân lực chuyên trách hỗ trợ
KNST Việt Nam tại một số hệ sinh
thái khởi nghiệp lớn trên thế giới
- Xây dựng cơ chế đặc thù về mua
sắm công từ KNST
- Thí điểm cơ chế chính sách đặc
thù theo mô hình sandbox
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Phát triển tính thống nhất trong hỗ
trợ KN ĐMST trên toàn quốc
- Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động
hỗ trợ KNST theo chiều sâu
- Mạng lưới KN ĐMST Quốc gia, kết
nối quốc tế
- Phát triển tính thống nhất, định
hướng về mặt thông tin, truyền
thông về KN ĐMST

LIÊN HỆ
dean844.most.gov.vn
/vanphongdean844/
024 355 606 21
vanphongdean844@most.gov.vn

