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Tóm tắt 

ham gia hội nhập quốc tế nâng cao mức độ quốc gia cạnh tranh. Một quốc 

gia có hệ sinh thái khởi nghiệp tốt tạo nhiều cơ hội giúp các doanh nghiệp 

nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chính sách sẽ kích 

thích các doanh nghiệp năng động, sáng tạo, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới và 

tăng thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua sự tương tác của cung và 

chuỗi nhu cầu trong x  hội. Sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp phụ thuộc 

rất nhiều vào nguồn vốn ban đầu. Chính phủ cần cải thiện các chính sách để hỗ trợ hoạt 

động của các quỹ đầu tư mạo hiểm và hoạt động khởi nghiệp tại VN phát triển. 

Từ khóa: Cạnh tranh, chính sách, hệ sinh thái khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm. 

Abstract 

Join the international integration enhance the national level of competition. A good 
national startup ecosystem will create help more opportunities for enterprises to improve 

their competitiveness on the international market. Policy stimulates entrepreneurship 

dynamic, creative, offer a variety of products, new services thereby increasing jobs and 

promoting economic development through the interaction of supply and demand chain in 

the society. The success of start-up businesses depend heavily on the initial capital. The 

government should improve the policy to support operation of venture capital funds and 

Vietnamese startup - activities development. 
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