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Hỗ trợ khởi nghiệp trong ĐHQGHN không chỉ là câu chuyện phong trào mà cần 
phải đi vào thực chất, vì vậy phải xắn tay làm ngay những công việc cụ thể như 
thúc đẩy lan tỏa tư duy và tinh thần khởi nghiệp từ các nhà quản lý, các nhà khoa 
học đến sinh viên, tạo môi trường hoạt động đổi mới sáng tạo và các không gian 
ươm tạo để các ý tưởng khởi nghiệp được thực nghiệm và hình thành nên các 
sản phẩm ban đầu. Là một trung tâm đại học lớn, ĐHQGHN đã có nhiều hoạt 
động hiệu quả cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Trao đổi với Bản tin ĐHQGHN về vấn đề này, ông Vương Quốc Thắng - Giám 
đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, ĐHQGHN cho biết:

Hoã trôï khôûi nghieäp 

phaûi thöïc chaát
ĐỨC MINH (thực hiện)
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Để tạo nên các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, 
các trường đại học phải cần có giá trị cốt lõi là đào tạo 

được nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học 
và hoạt động đổi mới sáng tạo hướng đến yêu cầu phát triển 
của đất nước một cách thực chất.

Đầu tiên phải nói rằng, hạ tầng nhân lực chất lượng cao là 
cốt lõi của mọi vấn đề, từ chất lượng nguồn nhân lực đó 
sẽ sản sinh ra nhiều ý tưởng độc đáo mà chúng ta có thể 
ươm tạo nên các dự án khởi nghiệp và trong chính các dự 
án khởi nghiệp đó lại phải có đội ngũ nhân lực chất lượng 
cao mới giải quyết được vấn đề và tạo ra được sự đột phá. 
Nguồn nhân lực này phải có kiến thức, kỹ năng và đặc biệt 
phải được trang bị tư duy và tinh thần khởi nghiệp với đam 
mê cao độ. Chất lượng nguồn nhân lực không những giải 
quyết được câu chuyện khởi nghiệp trong đại học mà còn 
giải quyết được cả bài toán về Quốc gia Khởi nghiệp, do 
vậy nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta là phải thiết kế được 
chương trình dạy và học để tạo ra cho được đội ngũ nguồn 
nhân lực thực sự đáp ứng được yêu cầu thực sự mà nền kinh 
tế đang cần.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phải 
đi vào thực chất, đây là mấu chốt quan trọng trong việc 
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Ông Vương Quốc Thắng
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tạo ra các sản phẩm dùng được, có 
ích cho xã hội với chi phí thấp. Những 
kết quả của nghiên cứu khoa học và 
đổi mới sáng tạo có giá trị đột phá sẽ 
được ươm tạo để hình thành nên các 
dự án khởi nghiệp xuất sắc, có thể tạo 
ra được nguồn lực lớn lao cho xã hội 
khi dự án khởi nghiệp thành công.

Thời gian vừa qua, với vai trò là đầu 
mối trong hoạt động chuyển giao tri 
thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm 
đã có những hoạt động gì để kích 
thích đam mê sáng tạo, tạo sân chơi 
cho những các cá nhân ấp ủ những 
kế hoạch khởi nghiệp tương lai, thưa 
ông?

Chúng tôi, với nhiệm vụ được 
ĐHQGHN giao thực hiện: Sở hữu trí 
tuệ, Giám định công nghệ, Chuyển 
giao tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp. 
Đây đều là những nhiệm vụ rất khó 

thực hiện trong bối cảnh hiện nay, 
nhưng không vì thế mà chúng tôi 
nhụt chí, mà ngược lại, chúng tôi xem 
thách thức là cơ hội do vậy chúng tôi 
đã bắt tay làm ngay những công việc 
của mình, bước đầu đã có những kết 
quả đáng khích lệ.

Đầu tiên, chúng tôi phải chuẩn hóa 
lực lượng cán bộ của mình là phải 
người hiểu biết về chính các lĩnh vực 
mà chúng tôi thực hiện, với đam mê 
và trách nhiệm cao nhất. Rất may, 
hiện nay chúng tôi đã tạo dựng được 
đội ngũ nhân lực và các cộng tác 
viên có đủ khả năng để thực hiện các 
nhiệm vụ đề ra.

Đối với sinh viên, chúng tôi đã có 
chương trình tọa đàm “Từ khởi 
nghiệp, đến khởi nghiệp thông minh” 
nhằm mục đích tuyên truyền đến các 
bạn sinh viên về kiến thức của khởi 

nghiệp và kinh nghiệm khởi nghiệp 
thành công, thúc đẩy tinh thần và 
đam mê khởi nghiệp cho các bạn 
sinh viên mà đặc biệt nhấn mạnh 
cho các bạn sinh viên đến giá trị cốt 
lõi của khởi nghiệp chính là nền tảng 
giá trị về tri thức, kỹ năng, thể chất, 
tư duy và tinh thần của chính các bạn 
sinh viên. Chúng tôi cũng đã tổ chức 
chương trình trình bày dự án khởi 
nghiệp của một số dự án khởi nghiệp 
xuất sắc để gọi vốn từ nhà đầu tư.

Đối với cấp độ Đoàn thanh niên, Hội 
sinh viên, các phòng Công tác chính 
trị học sinh sinh viên, phòng Đào tạo 
tại các trường đại học chúng tôi đã có 
buổi tọa đàm nhằm trao đổi và thống 
nhất cùng nhau tạo nên các chương 
trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 
trong toàn ĐHQGHN.

Đối với thủ trưởng các đơn vị thành 
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viên và trực thuộc, chúng tôi đã kiến 
nghị ĐHQGHN tổ chức chương trình 
thảo luận và thống nhất về công tác 
hoạt động khởi nghiệp trong toàn 
ĐHQGHN, nhằm thúc đẩy hoạt động 
này một cách khoa học và hiệu quả 
nhất. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã 
kiến nghị ĐHQGHN bố trí mặt bằng 
tại 144 Xuân Thủy để chúng tôi xây 
dựng vườn ươm tạo doanh nghiệp 
khởi nghiệp ĐHQGHN.

Vừa qua, chúng tôi đã khai trương 
chuỗi hoạt động “Café Business 
StartUp” đây là hoạt động được tổ 
chức định kỳ mỗi tháng một lần nhằm 
thúc đẩy kết nối trường đại học với 
doanh nghiệp, kết nối doanh nhân 
với nhà khoa học, kết nỗi quỹ đầu 
tư và các nhà đầu tư với các nhóm 
dự án khởi nghiệp, tạo sân chơi cho 
các doanh nhân thành công, các nhà 
nghiên cứu về khởi nghiệp đến chia 

sẻ kiến thức, kinh nghiệm và truyền 
cảm hứng cho sinh viên có đam mê 
và khát khao khởi nghiệp. Chương 
trình “Café Business StartUp” là hoạt 
động nhằm thúc đẩy thương mại hóa 
các sản phẩm khoa học công nghệ và 
hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức các khóa 
đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp cho đối tượng là lãnh đạo, các 
giảng viên và các nhà khoa học nhằm 
tạo ra đội ngũ nhân lực cấp cao am 
hiểu sâu về hoạt động đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp để dẫn dắt hoạt 
động khởi nghiệp của ĐHQGHN đi 
đến thành công.

Các trường đại học trên thế giới rất 
chú trọng việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt 
động hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, 
vậy hoạt động này ở ĐHQGHN vừa 
qua diễn ra như thế nào, thưa ông?

Các cấp lãnh đạo, các đơn vị 
phải cùng nhau chung tay vì 

một mục đích đó là ĐHQGHN 
phải tiên phong trong hoạt 

động hỗ trợ khởi nghiệp cho 
sinh viên. Hiện nay, các trường 
đại học thành viên và các đơn 

vị trực thuộc của chúng ta 
đang rất khẩn trương trong câu 
chuyện hỗ trợ khởi nghiệp cho 

sinh viên, chúng ta phải bắt 
tay vào làm ngay nhưng phải 
làm trong thống nhất để tiết 
kiệm nguồn lực, làm gia tăng 

cộng hưởng sức mạnh, đấy mới 
chính là điểm mạnh lớn nhất 

của ĐHQGHN.
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Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp 
trong ĐHQGHN không chỉ là câu 
chuyện phong trào mà cần phải đi 
vào thực chất, do vậy ĐHQGHN đã tổ 
chức lại Trung tâm hợp tác và Chuyển 
giao tri thức trước kia và đổi tên thành 
Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ 
trợ Khởi nghiệp. Đây là một đột phá 
lớn trong vấn đề hỗ trợ hoạt động 
khởi nghiệp trong ĐHQGHN. Nhưng 
để nhiệm vụ này thật sự đạt hiệu quả 
thì các cấp lãnh đạo, các đơn vị phải 
cùng nhau chung tay vì một mục đích 
đó là ĐHQGHN phải tiên phong trong 
hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho 
sinh viên. Hiện nay, các trường đại học 
thành viên và các đơn vị trực thuộc 
của chúng ta đang rất khẩn trương 
trong câu chuyện hỗ trợ khởi nghiệp 
cho sinh viên, chúng ta phải bắt tay 
vào làm ngay nhưng phải làm trong 
thống nhất để tiết kiệm nguồn lực, 
làm gia tăng cộng hưởng sức mạnh, 
đấy mới chính là điểm mạnh lớn nhất 

của ĐHQGHN. Tôi tin rằng tại buổi 
thảo luận sắp tới, chúng ta sẽ có được 
kịch bản tổng thể cho câu chuyện hỗ 
trợ khởi nghiệp trong ĐHQGHN.

Tôi rất vui mừng khi Ban Giám đốc 
và các ban chức năng cùng với đoàn 
thanh niên của ĐHQGHN rất quan 
tâm và sát sao với công tác thương 
mại hóa các sản phẩm khoa học 
công nghệ và hoạt động hỗ trợ khởi 
nghiệp, đây là mấu chốt quan trọng 
cũng như điểm tựa tinh thần vững 
chắc để chúng tôi nỗ lực tổ chức các 
hoạt động thành công trong các lĩnh 
vực hoạt động của mình.

Xin ông cho biết trong thời gian tới 
Trung tâm có những kế hoạch gì để 
thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi 
nghiệp trong ĐHQGHN?

Ngoài những việc thúc đẩy các hoạt 
động theo chức năng nhiệm vụ 
được giao, chúng tôi đang cố gắng 
thành lập quỹ khởi nghiệp ĐHQGHN, 

đang nỗ lực để tăng kết nối với các 
doanh nghiệp, doanh nhân trong 
nước cũng như quốc tế và đặc biệt 
là kết nối với các trường đại học trên 
thế giới có kinh nghiệm khởi nghiệp 
thành công để giao lưu học hỏi kinh 
nghiệm. Chúng tôi nỗ lực tạo ra được 
hệ sinh thái khởi nghiệp trong toàn 
ĐHQGHN nhằm thúc đẩy hoạt động 
khởi nghiệp trong ĐHQGHN hiệu quả 
và lan tỏa.

Chúng tôi mong muốn lãnh đạo 
và trưởng các ban chức năng của 
ĐHQGHN tiếp tục tin tưởng và hỗ trợ 
chúng tôi, mong muốn thủ trưởng 
các đơn vị thành viên và trực thuộc 
ĐHQGHN chung tay cùng chúng tôi 
để công tác thương mại hóa các sản 
phẩm khoa học công nghệ và hỗ trợ 
khởi nghiệp của ĐHQGHN liên tục 
khởi sắc và thành công.

Xin cảm ơn ông!


