Hiện nay, tỷ lệ sinh viên ra trường thất
nghiệp vẫn ở mức cao, nhiều người mong
muốn kiếm được một công việc ổn định
nhưng cũng có nhiều người muốn khởi
nghiệp. Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN từ
lâu đã trở thành “nơi chắp cánh ước mơ” để
sinh viên tốt nghiệp không phải chật vật xin
việc mà còn khởi nghiệp thành công.

Khôi nguoàn saùng taïo maïnh meõ
LƯƠNG THU - NGUYỄN VĂN
KHÔNG SÁNG TẠO SẼ VỀ SAU
Võ Ngọc Quí tốt nghiệp Trường ĐH Kinh
tế - ĐHQGHN năm 2013, Quí đã cùng
bạn bè khởi nghiệp một dự án kinh
doanh đặt thức ăn trực tuyến trên mạng
và gặt hái được những thành công nhất
định. Quí cho biết: “Năm 2013, mình
bắt đầu tham gia một dự án khởi nghiệp
về Thương mại điện tử của các anh chị
quen từ trước. Sau khi làm được 1 năm
thì dự án thất bại, mình cùng một số bạn
bè, anh chị trong nhóm đó có chung ý
tưởng đã tách ra làm dự án mới về du
lịch và chuyển vào Đà Nẵng”. Đó là dự
án đầu tiên do Quí khởi xướng.
Thời điểm thành công nhất là sau một
năm khi doanh nghiệp đi vào ổn định,
có doanh số để vận hành nhưng tiềm
năng phát triển vẫn chưa cao. Sau khi
hợp tác với nhiều doanh nghiệp du lịch
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ở Hà Nội và thiết lập được một số mối
quan hệ, cả đội bén duyên với lĩnh vực
nhà hàng, cafe khi xu hướng mở chuỗi
nhà hàng cho giới trẻ bùng nổ vào năm
2014 với The Kafe, Urban Station...
Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm vận
hành và chưa có mức đầu tư hợp lý, cũng
như chọn sai vị trí đã khiến tình hình kinh
doanh của 3 nhà hàng đi xuống sau khi
được phát triển lên từ 1 nhà hàng. Cả
nhóm quyết định chuyển sang lĩnh vực ít
đầu tư cơ sở vật chất hơn, và thế là mô
hình “Đặt thức ăn trực tuyến Kitfe.com”
ra đời. "Kitfe - Kitchen for Everyone"
là hình thức đặt đồ ăn trực tuyến đơn
giản và nhanh chóng, với các lựa chọn
thực đơn phong phú như làm từ chính
căn bếp của gia đình. Với phương châm
“Cơm hàng tuyển chọn, đặt gọn ship
nhanh, một món cũng ship”, chỉ cần
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chọn địa điểm, chọn món và đặt món,
trong một khoảng thời gian rất ngắn,
khách hàng đã có một suất ăn ngon,
sạch sẽ. Hiện tại, công ty đã vận hành
được gần 2 năm và phát triển nhiều
dòng sản phẩm ở cả Hà Nội và TP. Hồ
Chí Minh.
“Để khởi nghiệp thành công cần có
một đội ngũ tốt, nhiều kinh nghiệm,
kỹ năng hỗ trợ cho nhau, tinh thần
đồng lòng và kiên trì không ngại khó
khăn, sự thấu hiểu trong cả đội và cả
ngành mình quyết định khởi nghiệp.
Nếu có được những thứ đó thì khả
năng tiếp cận vốn đầu tư sẽ dễ dàng
hơn, cũng như công việc kinh doanh
thuận lợi và có nhiều cơ hội để thành
công” - Quí chia sẻ.
Theo Quí, để có thể khởi nghiệp, sinh
viên nên bắt đầu bằng việc nghiên
cứu những ngành hay dịch vụ mình
có thế mạnh để bắt đầu. Ví dụ mình
học kinh tế, kinh doanh thì nên
nghiên cứu trong lĩnh vực đó, tìm đọc

sách, báo, tạp chí trong và ngoài nước
hay tham gia các hội thảo, diễn đàn...
để tìm kiếm ý tưởng phù hợp.

một vài loại mặt hàng truyền thống
nào đó hay viết bài, làm video quảng
cáo đơn giản v.v… Quí chia sẻ.

Sau khi có ý tưởng hãy đi chia sẻ với
nhiều người có kinh nghiệm hơn
mình, với thầy cô, anh chị, bạn bè để
làm giàu thêm ý tưởng và có thể tìm
được đội ngũ phù hợp để bắt đầu. Cả
đội của Quí tiếp tục nghiên cứu thêm
về thị trường, về hành vi người tiêu
dùng, về đối thủ cạnh tranh, về sự đổi
mới sáng tạo trong sản phẩm mới,
làm thử một vài mẫu sản phẩm để
thương mại hoá và cải tiến sản phẩm
dần dần. Lúc thấy thực sự khả thi mới
nghĩ đến chuyện huy động vốn. Đừng
nản lòng, việc gì cũng cần có thời gian
và kinh nghiệm tích luỹ thông qua
những việc mình làm.

“Đối với startup, việc thôi thúc sáng
tạo, làm một điều gì đó đặc biệt mới
mẻ, nhiều người dùng chính là động
lực để làm sản phẩm và dịch vụ. Vì
thế giới ngày nay thay đổi nhanh
lắm, không làm điều gì mới mẻ thì
sẽ không đóng góp hay nằm ngoài
dòng phát triển đó. Ngoài ra vẫn cần
rất nhiều thứ bên cạnh kiến thức được
học, vì khởi nghiệp phải chọn một thị
trường ngách rất nhỏ mà kiến thức
ở trường chủ yếu là nền tảng nên
phải nghiên cứu thêm rất nhiều, về
thị trường, về đối thủ cạnh tranh, về
các mô hình kinh doanh truyền thống
đang hoạt động… Bên cạnh đó là
thái độ kiên trì, không ngại khó khăn
cũng như cần một đội máu lửa, nhiều
kỹ năng bổ trợ cho nhau và cùng ý chí
thì mới có thể đi xa được. Còn thành
công hay không nhiều khi còn phụ
thuộc vào may mắn nữa” - anh Quí

Trong trường hợp nếu cảm thấy chưa
chín muồi, sinh viên nên đầu tư cho
việc học để lấy kiến thức và tự trải
nghiệm kinh doanh thực tế, ví dụ
kiếm một công việc làm thêm, bán
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cho biết thêm.
NHÀ TRƯỜNG LÀ NƠI CHẮP CÁNH
ƯỚC MƠ
Câu chuyện khởi nghiệp của Võ Ngọc
Quí chỉ là một ví dụ điển hình trong
rất nhiều gương mặt sinh viên khởi
nghiệp thành công của Trường Đại
học Kinh tế - ĐHQGHN.
Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ đã
khởi nghiệp, để có được những thành
công bước đầu, kiến thức ở trường
đại học góp phần quan trọng trong
việc hình thành tư duy cũng như cách
vận hành doanh nghiệp.
Như đối với trường hợp của Quí, anh
cho biết: “Mỗi lần gặp khó vấn đề
gì, mình đều nhớ lại hoặc tìm đọc
lại các sách căn bản trong trường đã
được học như về Marketing, Quản
trị. Ngoài ra, phải tìm cách thích ứng
với môi trường và nghề nghiệp đặc
thù của loại hình công ty/dịch vụ mà
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mình khởi nghiệp”. Bên cạnh những
bí quyết để có thể khởi nghiệp thành
công thì theo anh, phải nói đến kiến
thức và các kỹ năng được đào tạo ở
trường đại học, điều đó chiếm một
tỉ lệ rất lớn đến thành công của các
bạn trẻ sau khi ra trường. Khi học
ở trường, mình thấy bạn này khởi
nghiệp, bạn kia khởi nghiệp làm cho
chính bản thân mình cũng khao khát.
Thấy bạn kia thất bại bạn này thành
công, mình nhìn vào đó để rút kinh
nghiệm, biết đường mà tránh. Có thể
nói trường đại học không những là
nơi cung cấp hành trang khởi nghiệp
mà còn là môi trường, động lực để
khởi nghiệp.
PGS.TS Lê Trung Thành - Trưởng
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp
tác Phát triển, người đã từng tổ chức
một số cuộc thi khởi nghiệp của
Trường ĐH Kinh tế, cho biết: “Xu
thế khởi nghiệp hiện nay của thế giới

là sáng tạo dựa trên nền tảng công
nghệ thông minh. Vì vậy, các bạn
trẻ cần học tập, tiếp thu tư duy sáng
tạo trên cơ sở kiến thức chuyên môn
vững, thông thạo công nghệ thông
tin và giỏi ngoại ngữ. Các bạn trẻ, đặc
biệt là các bạn sinh viên kinh tế cũng
cần hiểu rằng, khởi nghiệp không bao
giờ là muộn, vì vậy hãy tận dụng thời
gian đang ngồi trên ghế nhà trường
mà tích lũy kiến thức và kỹ năng, học
tập cả những bài học thành công và
thất bại để lựa chọn cho mình hướng
đi thích hợp”. Ông Thành thông tin
thêm: Hiện nay, chương trình khởi
nghiệp của Trường ĐH Kinh tế đã
khơi nguồn cho rất nhiều ý tưởng
kinh doanh thông qua các khóa đào
tạo khởi nghiệp, cuộc thi khởi nghiệp
và câu lạc bộ khởi nghiệp.
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã có
nhiều sinh viên có thể tự kinh doanh
khi đang ngồi trên ghế nhà trường.
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Bên cạnh cung cấp cho sinh viên
nền tảng kiến thức từ việc xây dựng
ý tưởng, phát triển và triển khai kế
hoạch kinh doanh, Trường ĐH Kinh
tế - ĐHQGHN còn có các khóa đào
tạo khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh
thần và niềm đam mê, đồng thời tạo
sân chơi gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng khởi
nghiệp của sinh viên. Nhà trường
cũng tổ chức các buổi hội thảo
chuyên đề, giao lưu giữa sinh viên với
doanh nhân thành đạt, tham quan
mô hình sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp cũng như hỗ trợ các
dự án có tính khả thi trong cuộc thi
khởi nghiệp.
Đặc biệt, chương trình đào tạo của
Trường ĐH Kinh tế đã lồng ghép giảng
dạy về chương trình khởi nghiệp, đẩy
mạnh ngoại ngữ, kỹ năng mềm cũng
như văn hóa doanh nghiệp cho sinh
viên. Ngoài ra, Trường còn có sự hợp
tác với các doanh nghiệp trong việc

tạo điều kiện để sinh viên thực tập
dài hạn, tiếp xúc với các cơ hội nghề
nghiệp cũng như tạo môi trường
để sinh viên thực hiện ý tưởng kinh
doanh của mình một cách bài bản,
chuyên nghiệp.
Ông Thành nhấn mạnh: “Theo thống
kê, khảo sát mới nhất năm 2016, tỷ
lệ việc làm sau khi tốt nghiệp 6 tháng
của sinh viên Trường ĐH Kinh tế là:
sinh viên có việc làm chiếm 91%, sinh
viên chưa có việc làm chiếm 6% và
sinh viên tiếp tục học để nâng cao
kiến thức chiếm 3%. Tỷ lệ các khu
vực làm việc của sinh viên sau khi
tốt nghiệp: Khu vực nhà nước chiếm
11%, khu vực tư nhân chiếm 41%,
khu vực liên doanh với nước ngoài
chiếm 44% và tự tạo việc làm chiếm
4%. Nhìn chung, sinh viên Trường
ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tốt nghiệp
không phải chật vật xin việc, rất
nhiều bạn trẻ đã khởi nghiệp thành

công, thậm chí còn rất thành đạt và
nhiều người giữ những trọng trách
quan trọng trong các cơ quan, doanh
nghiệp nhà nước”.
Như vậy, bên cạnh kết nối với doanh
nghiệp để tạo cầu nối giữa sinh viên
với nhà tuyển dụng, Trường ĐH Kinh
tế còn khơi nguồn sáng tạo mạnh mẽ
để sinh viên có thể khởi nghiệp khi
còn ngồi trên ghế Nhà trường, tự tin
bắt đầu sự nghiệp của mình sau khi ra
trường. Đấy là một hướng đi mới của
trường trong đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của
xã hội và phù hợp với xu thế phát triển
hiện nay.
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