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VNU paid attention to developing models of knowledge transfer activities; synchronously developing a startup 
ecosystem to connect scientists, laboratories, VNU’s member units with businesses, alumni. The investment 
funds helped lecturers, scientists and students look for opportunities to incubate and develop startups. 

ƯƠM TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP
STARTUP INCUBATION AND DEVELOPMENT

ĐHQGHN chú trọng phát triển các mô hình hoạt động chuyển giao tri thức; phát triển đồng bộ 
hệ sinh thái khởi nghiệp gắn kết nhà khoa học, các phòng thí nghiệm, các đơn vị với các doanh 
nghiệp, cựu sinh viên. Các quỹ đầu tư đã hỗ trợ để giảng viên, nhà khoa học, sinh viên có thể tìm 
kiếm cơ hội ươm tạo và phát triển khởi nghiệp.

ƯƠM TẠO - INCUBATION

KHỞI NGHIỆP - STARTUP

KHÔNG GIAN SÁNG TẠO - CREATIVITY SPACE

THƯƠNG MẠI HOÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - COMMERCIALIZATION OF RESEARCH RESULTS



62 63BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 2020 Annual Report  

Kiến tạo không gian sáng tạo, kết nối cho sinh viên, giảng viên, nhà khoa học

Creating innovation and connection spaces for students, faculty, and scientists
The startup movement based on creative research has achieved good results, including several models 
of operation and knowledge transfer activities; built and implemented a comprehensive development 
plan for a startup ecosystem to connect scientific results, laboratories, VNU’s member units with 
partners, alumni and investment funds, which made it possible for lecturers, scientists and students to 
meet with enterprises to look for opportunities to incubate and develop startups.

With its orientation and startup promotion investment, in 2020, VNU organized competitions, 
training courses on entrepreneurship for faculty, lecturers, scientists and students to spread scientific 
research and entrepreneurial spirit to enable a startup culture in universities. In particular, VNU actively 
participated in the project "Supporting national creative innovation startup ecosystem up to 2025" 
(Project 844), and issued mechanisms and policies to promote the delivery and commercialization of 
S&T products, start-up support for VNU faculty and students.

Phong trào khởi nghiệp dựa trên các nghiên cứu sáng tạo đạt kết quả tốt với nhiều mô 
hình hoạt động, trong đó có hoạt động chuyển giao tri thức; xây dựng và triển khai kế 
hoạch phát triển đồng bộ hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với kết quả khoa học, các phòng thí 
nghiệm, các đơn vị với các đối tác, cựu sinh viên, các quỹ đầu tư đã hỗ trợ để các giảng viên, 
nhà khoa học, sinh viên có cơ hội kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội ươm tạo và phát 
triển khởi nghiệp.

Với sự định hướng và đầu tư thúc đẩy khởi nghiệp của ĐHQGHN, năm 2020, ĐHQGHN tổ 
chức các cuộc thi, khóa tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên, nhà khoa 
học và sinh viên nhằm tan loả tinh thần khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, hình thành văn 
hoá khởi nghiệp trong trường đại học. Đặc biệt, ĐHQGHN tích cực tham gia các nhiệm vụ 
của Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 
844), có cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động về chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm 
KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ/sinh viên trong toàn ĐHQGHN.
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Ngày 16 và 17/10/2020, Cuộc thi khởi nghiệp "Thách thức 
kinh doanh mùa 5" do Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 

và Viện Friedrich Naumann Việt Nam (Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom - Viện FNF Việt Nam) phối hợp tổ 
chức đã chính thức được khởi động bằng sự kiện “Kick off 
Business Challenges season 5”. Cuộc thi là hoạt động chuyên 
môn quan trọng của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN nhằm tạo 
sự khác biệt trong đào tạo với các trường khác cùng ngành. 
Đây là cuộc thi dành cho các bạn trẻ đang theo học hoặc đã 
tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học đang lưu trú tại Việt 
Nam, do vậy sẽ là bước đệm, là đôi cánh thắp sáng ước mơ 
khởi nghiệp của các bạn trẻ.

Với chủ đề "Từ khởi nghiệp tới khởi nghiệp thông minh", 
Franconomics - 2020 do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổ 

chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) 
thuộc ĐHQGHN phối hợp tổ chức vào ngày 22 - 23/10/2020. 
Franconomics 2020 là nơi các chuyên gia, đại diện doanh 
nghiệp Việt Nam và trên thế giới chia sẻ về kinh nghiệm 
thương trường, về xu hướng khởi nghiệp mới lạ nhưng đầy 
cạnh tranh. Sự kiện thường niên này mang tầm vóc quốc tế, 
không chỉ của riêng Viện Quốc tế Pháp ngữ, mà còn là sự kiện 
quan trọng của Cộng đồng Pháp ngữ nói chung.

ĐHQGHN được Chính phủ coi là một chủ thể quan trọng, 
một trung tâm đổi mới sáng tạo trong việc xây dựng hệ 

sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Trong khuôn khổ của Đề án 
"Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025", 
ĐHQGHN đã tích cực tham gia các nhiệm vụ thuộc Đề án bao 
gồm tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khoá đào tạo, tập 
huấn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Các cuộc thi khởi 
nghiệp, gọi vốn đã giúp cho sinh viên có những trải nghiệm 
thực tế, đồng thời nâng cao các kĩ năng cần thiết trong khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. Năm 2020, các nhiệm vụ thuộc Đề án 
được triển khai một cách tích cực, hiệu quả.

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức khai giảng khóa 
tập huấn Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

dành cho giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ khóa 2.  Khóa 
tập huấn được tổ chức nhằm giúp các giảng viên/giáo viên: 
Thay đổi tư duy theo hướng sẵn sàng đón nhận thử thách như 
một cơ hội, chấp nhận sự đa dạng và khác biệt; Có khả năng 
truyền cảm hứng và tư vấn khởi nghiệp cho sinh viên; Làm 
việc đội nhóm và hướng dẫn sinh viên làm việc đội nhóm một 
cách hiệu quả; Giải quyết các vấn đề trong giáo dục và trong 
mọi lĩnh vực khác theo trình tự khoa học của tư duy thiết kế; 
Có khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bản thân và tư 
vấn quyền sở hữu trí tuệ cho sinh viên.

VNU is considered a critical entity, an innovation centre in 
building a national startup ecosystem by the Government. 

Within the framework of the project "Developing a national 
startup ecosystem up to 2025", VNU has actively involved 
in implementing the project’s tasks including organizing 
conferences, seminars, training courses for faculty, lecturers 
and students. Start-up competitions, fund raising competitions 
gave students practical experiences and at the same time 
enhanced essential skills for creative innovation startups. In 
2020, the tasks under the Project were actively and effectively 
implemented.

On October 16th and 17th, 2020, the Start-up 
Competition named Business Challenge Season 5, 

jointly organized by VNU University of Economics and 
Business and Friedrich Naumann Foundation for Freedom 
- FNF Institute Vietnam, officially commenced with the 
event "Kick off Business Challenges Season 5". The 
competition is an important professional activity of VNU 
University of Economics and Business to distinguish their 
training from others offering the same programs. This is a 
game for young students or graduates living in Vietnam, 
so it is a crucial catalyst – the wings for their startup 
dreams to soar high.

With the theme "From start-up to smart start-up", 
Franconomics - 2020 was co-organized by Vietnam’s 

Ministry of Foreign Affairs, the International Francophone 
Organization (IFO) and VNU International Francophone Institute 
(IFI) from October 22nd to October 23rd, 2020. Franconomics 
2020 was a place where experts and business representatives 
from Vietnam and around the world shared their business 
experiences and novel yet highly competitive start-up trends. 
This annual event is of international significance, not only of 
the International Francophone Institute, but also an important 
event of the Francophone community in general.

VNU University of Languages and International Studies 
opened the second training course themed “Creative 

Innovation and Entrepreneurial Educators” for ULIS’ lecturers. 
The course was organized to help lecturers change their 
mindsets towards being ready to take challenges as an 
opportunity, accept diversity and distinction; be able to 
inspire and advise students to start up; work in teams and 
guide students to work effectively in teams; solve problems 
in education and in all other fields according to the scientific 
sequence of design thinking; and be able to protect personal 
intellectual property and advise students on intellectual 
property rights.
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Tăng cường hợp tác, gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên
ĐHQGHN luôn đào tạo gắn chặt với nhu cầu xã hội, sự thành đạt của sinh viên là thước 
đo sự phát triển của ĐHQGHN. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sắp ra trường và người 
lao động có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm việc làm và 
định hướng việc làm trong tương lai, ĐHQGHN tổ chức nhiều hoạt động: hội nghị, hội 
thảo, ngày hội khởi nghiệp; các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh 
viên; ngày hội tư vấn việc làm, hướng nghiệp như: “UET Career day 2020” – Kết nối để 
thành công, ULIS Job Fair 2020, Ngày hướng nghiệp của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 
UEB Job Fair 2020 của Trường ĐH Kinh tế,...

Các hoạt động này đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía các doanh nghiệp, công 
ty và sinh viên. 

VNU always links its training with social demands. Student’s success is one of the measurements 
of VNU's development. In order to create conditions for graduating students and employees to 
have access to businesses and employers to seek jobs and orient future jobs, VNU organized 
many activities such as conferences, seminars, start-up orientation day; activities to promote 
entrepreneurship among students such as "UET Career Day 2020 - Connect to succeed”, ULIS 
Job Fair 2020, UEB Job Fair 2020, HUS Job Fair 2020 amongs others.

These activities attracted a lot of attention from businesses, companies and students.

Strengthening cooperation, increasing students’ employability 
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Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VNU-VSL)
Các sự kiện tiêu biểu thuộc chuỗi VSL-TALK và VSL-
Workshop được CLB Nhà khoa học tổ chức trong năm 
2020 như: Hội thảo về viết hồ sơ sở hữu trí tuệ, Tọa 
đàm Quản lý hiệu quả trong khu vực công, Tọa đàm 
Quản trị đại học trước xu thế tự chủ và hội nhập, Tọa 
đàm “Nền kinh tế văn hóa ở Việt Nam: Những thách 
thức và cơ hội”. CLB cũng tích cực thực hiện vai trò tư 
vấn về Chiến lược phát triển ĐHQGHN, thông qua việc 
thành viên Ban điều hành và các nhà khoa học của 
CLB cũng tích cực tham gia vào nhóm xây dựng chiến 
lược, tổ chức Tọa đàm “Góp ý xây dựng Chiến lược 
phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045". 

Không chỉ tổ chức các hoạt động trực tiếp tại các địa 
điểm trong ĐHQGHN, CLB Nhà khoa học còn chú 
trọng các hoạt động thúc đẩy cộng đồng khoa học 
ĐHQGHN thông qua nền tảng số, tận dụng những ưu 
thế của công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19. CLB đã phối hợp cùng các đơn vị hay hỗ trợ 
truyền thông trong nhiều sự kiện khoa học, tiêu biểu 
như các hội thảo trong và ngoài nước: “Đánh giá tác 
động của dịch Covid-19 đến hành vi chi tiêu - tiết kiệm 
- đầu tư ở Việt Nam”, “Lãnh đạo và quản lý trong thời 
đại số”,… do các đơn vị Trường ĐH Kinh tế, Viện Quốc 
tế Pháp ngữ tổ chức, Rapido UTS Technology Transfer 
Workshop của University of Technology Sydney, 
Lower Mekong Initiative - Young Scientist Program - 
Yangon, Myanmar do Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar và 
Arizona State University tổ chức. 

VNU Scientist Links (VNU-VSL)
Typical events in the series of VSL-TALK and VSL-Workshop 
were organized by VSL in 2020, such as Workshop on 
writing intellectual property records, Seminar on effective 
management in the public sector, Seminar on University 
Administration facing the trend of autonomy and 
integration, Seminar named "Cultural Economy in Vietnam: 
Challenges and Opportunities", etc. VSL also actively acted 
as a consultant on VNU’s development strategies as VSL's 
Executive Board members and scientists were also engaged 
in the strategy development group and organized the 
seminar on "Contributing to the construction of VNU's 
development strategy to 2030, vision 2045".

VSL not only organizes activities right on VNU campus, but 
also promotes VNU's scientific community through a digital 
platform, taking advantage of technology, especially in the 
context of the Covid-19 epidemic. VSL has coordinated 
with organizations or through media platforms supported 
many scientific events, such as domestic and international 
conferences: “Assessment of the impact of the Covid-19 
pandemic on spending behaviour - saving - investment 
in Vietnam", “Leadership and management in the digital 
age",etc. organized by VNU University of Economics and 
Business, VNU International Francophone Institute; “Rapido 
UTS Technology Transfer” workshop by the University of 
Technology Sydney; “Lower Mekong Initiative - Young 
Scientist Program in Yangon, Myanmar” organized by the 
US Embassy in Myanmar and Arizona State University.
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