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Lời mở đầu

Cộng đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tại Việt Nam đã manh nha hình thành từ hơn 

10 năm qua (làn sóng khởi nghiệp thứ nhất), cụ thể là vào những năm 2004 - 2006, khi quỹ 100 triệu 

USD của IDG Ventures Vietnam được thành lập và bắt đầu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở 

Việt Nam.

Làn sóng khởi nghiệp thứ hai nổi lên từ cuối những năm 2000 với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ

của hàng loạt những KNĐMST mới, được điểm xuyết và thúc đẩy bởi thông tin về hàng loạt thương 

vụ đầu tư từ khắp nơi trên Thế giới, dẫn đến sự ra đời của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. 

Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của làn sóng thứ 3 - lớn nhất, và vẫn đang lên cao. Các chuyên gia 

cho rằng có khoảng 1,500 KNĐMST đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có khoảng 50% là ở 

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Dù các KNĐMST này vẫn luôn liên tục thay đổi như đúng tính 

chất của nó, nhưng chúng đang dần thâm nhập vào đời sống của chúng ta một cách rất tự nhiên và là 

một vận động tất yếu của xã hội khi nhận thức về KNĐMST phát triển, và khi chúng ta ngày càng có 

thêm nhiều tiến bộ về khoa học và công nghệ. 

Biểu đồ: Báo cáo GII 2017 cho hệ sinh thái KNĐMST Việt Nam so với Thế giới và Khu vực. Theo 

đó, Việt Nam xếp hạng thứ 47/127 về đổi mới sáng tạo toàn cầu, vượt 12 bậc so với báo cáo năm 

2016 (xếp thứ 59). Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay.



Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, hệ sinh thái KNĐMST của TP.HCM nói riêng và Việt Nam 

nói chung đã có những phát triển nền tảng với đa dạng các thành phần cơ bản. Tuy nhiên, các thành 

phần này vẫn còn tương đối rời rạc, chưa có định hướng chung và có sự chênh lệch về sự phát triển 

giữa các thành phần. 

Sự tham gia của Nhà nước đã góp phần tạo nên những biến chuyển to lớn cho làn sóng KNĐMST lần 

thứ 3 ở Việt Nam. Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án 

hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, đã mở ra một chương mới 

cho khởi nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng bền vững.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) đã ban hành Quyết định 4181/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2016, về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố đổi mới 

sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 

4181), nhằm tạo ra những điều kiện phát triển tốt nhất cho cộng đồng KNĐMST.

Đó là những tiền đề thuận lợi để tháng 8/2016, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

(Sở KH&CN) khởi động Chương trình Saigon Innovation Hub (SIHUB). Đây là sáng kiến triển khai 

mô hình Nhà nước hỗ trợ KNĐMST đầu tiên của Việt Nam dưới hình thức kết nối và chia sẻ nguồn 

lực. Phương châm hoạt động của SIHUB là không thực hiện những việc mà cộng đồng KNĐMST có 

thể triển khai hiệu quả, mà tập trung vào các công việc cần sự hỗ trợ từ nguồn lực công.



Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Là địa phương năng động, sáng tạo luôn đi đầu toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành

nhiều nghị quyết, chương trình hành động hỗ trợ cộng đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.



Ông Nguyễn Việt Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM.

Saigon Innnovation Hub - sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với sự hỗ trợ của Ngân

hàng phát triển Châu Á (ADB) và Mekong Business Initiative (MBI) là công cụ nhằm giúp Thành

phố triển khai tầm nhìn và mục tiêu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 



Ngày 06/08/2016, Sở Khoa học và Công nghệ chính thức ra mắt

Không gian hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Saigon Innovation Hub.

Saigon Innovation Hub là sáng kiến của Sở KH&CN hướng đến việc kiến tạo và định hướng Hệ sinh

thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, hội nhập Quốc tế, kết nối nguồn lực công – tư, và chia sẻ hỗ trợ

cho cộng đồng tiếp cận nguồn lực này.

Saigon Innovation Hub

Đại diện của Sở KH&CN và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 

tại Lễ Khai trương Saigon Innovation Hub. 



Ông Stephen Groff, Phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).



Vai trò của Saigon Innovation Hub trong

Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
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Kiến tạo & Định hướng

Hệ sinh thái KNĐMST 

Hỗ trợ & Thúc đẩy

Hệ sinh thái KNĐMST

Hội nhập Quốc tế

Hướng đến việc kết nối và phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo của TP.HCM, 

thúc đẩy và xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố khởi nghiệp và đứng nhóm đầu

khu vực Đông Nam Á. 

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Định hướng, kết nối và hỗ trợ thúc đẩy các thành phần trong Hệ sinh thái KNĐMST 

phát triển theo định hướng của TP.HCM. 



Kiến tạo & Định hướng

Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

PHẦN 1



01 – KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KNĐMST CỦA TP.HCM

Chương trình 4181 tập trung vào các hoạt động nền tảng để phát triển toàn diện và có hệ thống hệ

sinh thái KNĐMST của cả Thành phố trong dài hạn. Chương trình có 10 dự án hỗ trợ cho 02 mục

tiêu chính là thúc đẩy ĐMST trong doanh nghiệp hiện hữu và phát triển KNĐMST của Thành phố,

nhằm tăng cường nội lực KNĐMST thông qua phát triển nghiên cứu, áp dụng khoa học và công

nghệ.

Sơ đồ: Các dự án của Chương trình 4181 với hai mục tiêu chính là: 

thúc đẩy ĐMST trong Doanh nghiệp và phát triển KNĐMST tại TP.HCM. 



01 – KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KNĐMST CỦA TP.HCM

Các hoạt động của SIHUB suốt một năm qua hướng đến kết nối các thành phần của Hệ sinh thái

KNĐMST, tạo môi trường thuận lợi cho KNĐMST hình thành và phát triển.

Sơ đồ: Các thành phần trong Hệ sinh thái KNĐMST của TP.HCM.



01 – KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KNĐMST CỦA TP.HCM

Sơ đồ: Hệ sinh thái KNĐMST của TP.HCM.



01 – KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KNĐMST CỦA TP.HCM

RA ĐỜI KHÔNG GIAN SIHUB HỖ TRỢ KNĐMST

Với vai trò kiến tạo, định hướng, hỗ trợ và thúc đẩy Hệ sinh thái KNĐMST, Sở KH&CN TP.HCM 

đã nhanh chóng cải tạo và xây dựng Không gian hỗ trợ KNĐMST Saigon Innovation Hub tại số 273 

Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM để hỗ trợ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho Hệ sinh

thái KNĐMST đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng thời đây cũng là nơi quy tụ, kết nối toàn bộ

Hệ sinh thái KNĐMST TP.HCM với Hệ sinh thái KNĐMST toàn cầu. 

Ảnh trên: Đội ngũ vận hành Không gian SIHUB. 

Ảnh bên: Sơ đồ Không gian SIHUB.



02 – THÚC ĐẨY CỘNG ĐỒNG KNĐMST PHÁT TRIỂN GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG KINH TẾ 

XÃ HỘI CỦA TP.HCM

THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH HỆ SINH THÁI KNĐMST 

CHO 04 NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

- Ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giá đốc công ty Cổ phần

Công nghệ Sao Bắc Đẩu, Chủ tịch;

- Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Thư ký Hội tin học

TP.HCM, Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp phần

mềm Quang Trung, Phó Chủ tịch thường trực;

- Ông Triệu Hiệp Lộc; Giám đốc Hệ sinh thái Khởi

nghiệp IoT, Phó chủ tịch;

- Ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Startup Vietnam 

Foundation, Phó chủ tịch;

- và 17 thành viên khác. 

- Bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Spring Capital, Chủ

tịch; 

- TS. Nguyễn Hải An, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo

Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, Phó chủ

tịch thường trực; 

- PGS.TS. Đàm Sao Mai, Viện trường Viện Công nghệ

Sinh học và Thực phẩm, Phó chủ tịch; 

- TS. Chu Vân Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phân

tích Thí nghiệm TP.HCM, Phó chủ tịch;

- và 7 thành viên khác.

Ban điều hành Hệ sinh thái KNĐMST ngành

Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Ban điều hành Hệ sinh thái KNĐMST ngành

Chế biến Lương thực – Thực phẩm.



THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH HỆ SINH THÁI KNĐMST 

CHO 04 NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

- PGS.TS. Mai Thanh Phong, Phó Hiệu trưởng Trường

Đại học Bách Khoa, Chủ tịch;

- TS. Dương Minh Tâm, Phó Trưởng ban Ban quản lý

Khu Công nghệ cao TP.HCM, Phó Chủ tịch thường

trực;

- Ông Kiều Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh

nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM, Phó Chủ tịch;

- TS. Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường đại học

Việt Đức, Phó Chủ tịch;

- và 15 thành viên khác.

- Bà Đặng Mỹ Châu, Giám đốc điều hành Tổ hợp Công

nghệ Giáo dục TOPICA tại Singapore và Phillipines, 

Chủ tịch;

- Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh

và Đào tạo trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, 

Phó Chủ tịch;

- Ông Đoàn Hữu Đức, Giám đốc Vietnam Consulting 

Group, Phó Chủ tịch; 

- Ông Phạm Ngọc Giao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư

ký Hội Cao su – Nhựa TP.HCM, Phó chủ tịch, 

- và 15 thành viên khác.

Ban điều hành Hệ sinh thái KNĐMST ngành

Cơ khí – Tự động hóa.

Ban điều hành Hệ sinh thái KNĐMST ngành

Nhựa - Cao su - Hóa Dược.

02 – THÚC ĐẨY CỘNG ĐỒNG KNĐMST PHÁT TRIỂN GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG KINH TẾ 

XÃ HỘI CỦA TP.HCM



THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH HỆ SINH THÁI KNĐMST NỮ TP.HCM,

MỞ RỘNG RA CÁC NƯỚC KHU VỰC SÔNG MEKONG

Xác định nữ giới là một thành phần không thể thiếu, đã và đang có những đóng góp to lớn vào sự

phát triển chung của Hệ sinh thái KNĐMST TP.HCM, Sở KH&CN đã hỗ trợ hình thành và thành lập

nên ban điều hành của Hệ sinh thái KNĐMST Nữ của TP.HCM. 

Đây sẽ là một trong những đầu mối quan trọng của Thành phố để thúc đẩy, truyền cảm hứng và hỗ

trợ phát triển cho các hoạt động KNĐMST từ nữ giới, đặc biệt là để có thêm nhiều nữ doanh nhân và

nhà sáng lập nữ tại TP.HCM, hướng tới việc kết nối hình thành Hệ sinh thái KNĐMST Nữ chung của

các nước khu vực sông Mekong với sự tham gia của các Quốc gia khác như: Lào, Campuchia và

Myanmar. 

Ban điều hành Hệ sinh thái KNĐMST Nữ ký bản

cam kết hoạt đồng điều hành và hỗ trợ cho hệ sinh

thái KNĐMST Nữ.

Ban điều hành hệ sinh thái KNĐMST Nữ TP.HCM ra

mắt cộng đồng. 

02 – THÚC ĐẨY CỘNG ĐỒNG KNĐMST PHÁT TRIỂN GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG KINH TẾ 

XÃ HỘI CỦA TP.HCM



Những hoạt động đa dạng của

Saigon Innovation Hub trong một năm qua

PHẦN 2



01 - ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Để có nguồn nhân lực chất lượng cho KNĐMST, xu hướng thế giới là đưa kiến thức và hoạt động 

ĐMST vào trường phổ thông để nâng cao tư duy, kiến thức, kỹ năng và đam mê nghiên cứu khoa học 

công nghệ, thực hành ĐMST cho học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thành phố đặt chỉ 

tiêu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ đào tạo và thúc đẩy được hoạt động đổi mới sáng tạo cho 50% trường 

phổ thông trên địa bàn.  

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu của Thành phố, Sở KH&CN đã quyết định triển khai mô hình đào 

tạo STEM (viết tắt của: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán - Science, Technology, Engineering 

và Math) từ mô hình nhượng quyền của Mỹ cho học sinh và giáo viên trên địa bàn thành phố từ năm 

2016. Các chương trình tập trung:

- Tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy về ĐMST cho giáo viên 

- Hình thành và phát triển CLB ĐMST trong trường học

- Bồi dưỡng phương pháp ĐMST cho học sinh 

Biểu đồ: Kết quả đưa chương trình ĐMST (STEM) vào trường phổ thông.



01 - ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÂU LẠC BỘ ĐMST TRONG TRƯỜNG HỌC

Giáo viên tiểu học các Quận 2, 7, 10 và Thủ Đức thực

hành lắp ráp robot.  

Giáo viên trung học cơ sở Quận Tân Phú thực hành 

lập trình và vận hành robot.

Hình thành và phát triển Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo

trong các trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM.

Nhóm học sinh thuyết trình sản phẩm ĐMST trong

cuộc thi “Em vui sáng tạo” năm 2016.

TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VỀ ĐMST 

CHO 1176 GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ



Bà Karen Lanyon, Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM và

TS. Kelly Strzepek, Cố vấn về KNĐMST của Bộ

ngoại giao Úc, đến tìm hiểu mô hình đào tạo STEM tổ

chức tại SIHUB.

01 - ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG

BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP ĐMST CHO 3.391 HỌC SINH 

TRONG 465 TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Học sinh tiểu học Quận 3 thực hành lắp ráp và lập

trình robot. 

Học sinh trường trung học phổ thông Trần Văn Giàu, 

Quận Bình Thạnh, thực hành lập trình mô hình robot 

trên máy tính.

Học sinh trường THCS Đồng Đen, huyện Bình Chánh

thực hành thiết kế phim hoạt hình.



01 - ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Ông Omar Abdi, Phó Giám đốc điều hành UNICEF toàn cầu, 

đến thăm lớp đào tạo STEM cho học sinh.



Ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 

đến thăm mô hình đào tạo STEM tổ chức tại SIHUB.

01 - ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG



02 – THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KNĐMST TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KẾT NỐI MẠNG LƯỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC



02 – THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KNĐMST TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trong hệ sinh thái KNĐMST, trường đại học và các viện nghiên cứu giữ vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc đào tạo nguồn nhân lực và sáng tạo ra các giải pháp, công nghệ cung cấp cho thị trường 

KNĐMST.

Lấy con người và khả năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nòng 

cốt phát triển, SIHUB xác định các hoạt động trọng tâm trong hiện tại đối với trường viện để phát 

triển Hệ sinh thái KNĐMST trong dài hạn, bao gồm:

- Nâng cao năng lực cho sinh viên,

- Xây dựng và biên soạn giáo trình về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,

- Xây dựng đội ngũ giảng viên về KNĐMST,

- Hỗ trợ hoạt động cho các không gian ĐMST trong các trường đại học,

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

- Hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm từ R&D.

Biểu đồ: Kết quả thúc đẩy hoạt động KNĐMST trong trường Đại học.



Chương trình huấn luyện về phát triển mô hình kinh

doanh do VYE tổ chức với sự hỗ trợ từ Đại học

Stanford và SIHUB.

Chương trình phát triển ý tưởng của cuộc thi Solve-A-

Thon do Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ), Lãnh

sự quán Úc và SIHUB tổ chức.
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NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO 2.100 SINH VIÊN

Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp Quốc gia Imagine Cup 

2017, do Microsoft phối hợp tổ chức cùng SIHUB.

Cuộc thi quốc gia ENIGMA, phát triển các sáng kiến

về công nghệ mã hóa và truyền tải dữ liệu blockchain, 

do Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ

CARDONO Labo tổ chức cùng tập đoàn SPC, 

Microsoft và sự đồng hành của SIHUB.  



ĐÀO TẠO 115 GIẢNG VIÊN VÀ XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH VỀ KNĐMST 

TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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Hợp tác với chương trình Đối tác ĐMST Việt Nam -

Phần Lan (IPP) tổ chức các khóa đào tạo giảng viên

nguồn và xây dựng chương trình KNĐMST trong

trường Đại học cho 10 trường đại học tại TP. HCM. 

Ông Lauri Laakso, Cố vấn trưởng của Chương trình

IPP; TS. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN; 

và Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc điều hành

SIHUB trong buổi khai mạc khóa đào tạo giảng viên

nguồn KNĐMST cho các trường Đại học TP.HCM.

Đại học Bách Khoa TP.HCM phối hợp với SIHUB 

cùng triển khai các khóa đào tạo giảng viên nguồn về

KNĐMST cho các trường đại học tại TP.HCM.

Ông Detlef Clowe, Sáng lập và Điều hành của Sweden 

University Outreach, Giảng viên trường Đại học Upsala

chia sẻ với các giảng viên đại học TP.HCM về mô hình

phát triển KNĐMST trong trường đại học Upsala, Thụy

Điển.



Phòng thí nghiệm Đại học Bách Khoa TP.HCM. Sử dụng máy in 3D để sản xuất sản phẩm mẫu tại

phòng Lab của trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.
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Phòng thí nghiệm của Đại học Nông Lâm TP.HCM. Phòng thí nghiệm phản ứng dây chuyền polymesera

của Đại học Nông Lâm TP.HCM.

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

VÀ THƯƠNG MẠI HÓA CÁC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC KHÔNG GIAN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM TỪ R&D

Nhóm giảng viên Đại học Hoa Sen và Việt Đức thuyết

trình về mô hình phát triển KNĐMST trong trường Đại

học với các nhà đầu tư từ Việt Nam và Hàn Quốc tại sự

kiện Advance Saigon do SIHUB phối hợp tổ chức cùng

Tập đoàn tư vấn HebronStars (Hàn Quốc).

Nhóm giảng viên Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2, 

Đại học Ngoại thương TP.HCM và Đại học Hoa Sen 

thuyết trình tại sự kiện Advance Saigon. 

Không gian Đổi mới sáng tạo của Đại học Bách Khoa

TP.HCM.

Tọa đàm giao lưu với Ông Thuận Phạm, Giám đốc

kỹ thuật của Uber và Ông Lê Hồng Minh, Tổng giám

đốc của VNG tại Không gian Đổi mới sáng tạo của

Đại học Bách Khoa TP.HCM.



KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP.HCM
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Cộng đồng KNĐMST TP.HCM đã phát triển trong 10 năm qua, với nhiều Startup có giá trị như 

VNG, Thế Giới Di Động, MoMo, Tiki, The Coffee House, Giaohangnhanh, v.v. TP.HCM còn là nơi 

đặt trung tâm R&D của một số khởi nghiệp toàn cầu như MisFit và sắp tới là Grab. Ngoài ra, cộng 

đồng KNĐMST trên Thế giới vẫn luôn xem TP.HCM là một trong những địa điểm tốt nhất để khởi 

động các dự án khởi nghiệp về công nghệ, vì chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ và giá thành tại đây. 

SIHUB xác định cần tập hợp các nguồn lực công – tư, trong – ngoài nước để hỗ trợ thêm cho cộng 

đồng này, bao gồm:

- Đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp,

- Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm trong phòng thí nghiệm,

- Liên kết ươm tạo và tăng tốc hoàn thiện mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ,

- Hỗ trợ giới thiệu ý tưởng, mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ,

- Tổ chức các chương trình và sự kiện kết nối cộng đồng và hệ sinh thái KNĐMST,

- Hỗ trợ tài chính khởi nghiệp thông qua chương trình Speed Up 2017.

Biểu đồ: Kết quả về phát triển cộng đồng KNĐMST.
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Liên kết ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp

Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh 

Kết nối với Mentor

Kết nối thị trường 

Kết nối đầu tư tài chính Dự án
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ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 

CHO 671 DỰ ÁN KNĐMST

Khóa huấn luyện hình thành nhóm và phát triển sản

phẩm tinh gọn do Angel4US tổ chức có sự hỗ trợ của

SIHUB.

Họp báo công bố cuộc thi phát triển sáng kiến

KNĐMST về “Vạn vật kết nối” (Internet of Things) 

do Khu Công nghệ Cao TP.HCM tổ chức.

Biểu đồ: Kết quả về hỗ trợ KNĐMST.



HỖ TRỢ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
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Phân tích chất lượng sản phẩm khởi nghiệp tại phòng

thí nghiệm của Trung tâm Dịch vụ phân tích thí

nghiệm (CASE) TP.HCM.

Sử dụng máy móc thiết bị kỹ thuật của Trung tâm

Thiết kế Chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) TP.HCM. 

Sử dụng Tủ cấy vô trùng trong công tác nuôi cấy mô

và lai tạo giống tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp

Nông nghiệp Công nghệ cao. 

Sử dụng cơ sở hạ tầng không gian làm việc chung của

Công viên phần mềm Quang Trung. 



Khóa tăng tốc phát triển mô hình kinh doanh Project 

Leader theo phương pháp nghiên cứu các tình huống

kinh doanh (case study) từ khắp nới trên Thế giới do 

SIHUB phối hợp cùng Trường Kinh doanh Quốc tế

Richard Ivey (Canada) tổ chức. 

T.S Kelvin Park, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp

toàn cầu Rehoboth, Tổng thư ký Hiệp hội doanh

nghiệp vườn ươm Seoul (Hàn Quốc) tham gia phản

biện và trao chứng nhận tốt nghiệp cho các nhóm

KNĐMST tham gia khóa tăng tốc Project Leader. 
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LIÊN KẾT ƯƠM TẠO VÀ TĂNG TỐC HOÀN THIỆN 

MÔ HÌNH KINH DOANH, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Giáo sư Tom Kosnik, giảng viên của Chương trình

đầu tư công nghệ tại Đại học Stanford, tham gia huấn

luyện tại khóa huấn luyện và tăng tốc phát triển mô

hình kinh doanh VYE Bootcamp do SIHUB hỗ trợ.

Buổi giới thiệu về chương trình MIST hỗ trợ phát

triển cho các KNĐMST trong ngành du lịch dành cho

thành viên bốn nước Myanmar, Lào, Campuchia và

Việt Nam do Văn phòng Điều phối du lịch vùng

Mekong, MBI  và SIHUB tổ chức.



HỖ TRỢ KNĐMST GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG, MÔ HÌNH KINH DOANH 

VÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG – NGOÀI NƯỚC

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc của BSSC, trao

hoa cho các nhóm tham dự chương trình “Thử thách

gọi vốn đầu tư” do BSSC và Đoàn Thành niên

TP.HCM tổ chức với sự hỗ trợ của Sở KH&CN.

Thuyết trình đầu tư tại chương trình Startup 

Exchange 2016 trong khuôn khổ chương trình Startup 

Wheel do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

(BSSC) tổ chức có sự hỗ trợ của Sở KH&CN. 

Thuyết trình đầu tư tại cuộc thi Social Innovation 

Challenge 2016 do SIHUB, UNDP và HATCH! 

VENTURES phối hợp tổ chức
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Thuyết trình đầu tư với nhà đầu tư Hàn Quốc và Việt

Nam trong chương trình Demo Day - Advance Saigon 

do Tập đoàn tư vấn Hebronstar, Hàn Quốc và SIHUB 

phối hợp tổ chức.



Thuyết trình đầu tư tại cuộc thi HATCH! BATTLE

do HATCH! VENTURES tổ chức trong Triển lãm và

Hội nghị khởi nghiệp HATCH! FAIR 2016 do

SIHUB tài trợ.

Ông Csaba Bundik, Đối tác và Giám đốc chương trình

Tăng tốc Khởi nghiệp của HATCH! VENTURES trao

giải cho nhóm thắng cuộc thi HATCH! BATTLE 2016.

HỖ TRỢ KNĐMST GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG, MÔ HÌNH KINH DOANH 

VÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG – NGOÀI NƯỚC

Trung tâm ươm tạo Rehoboth tài trợ 1 chuyến sang

Hàn Quốc thuyết trình đầu tư tại Rehoboth Demo

Day, trong khuôn khổ chương trình HATCH! FAIR

2016 do SIHUB tài trợ.

Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam –

Phần Lan (IPP) tài trợ 2 chuyến sang Phần Lan thuyết

trình đầu tư tại Slush Finland, trong khuôn khổ

chương trình HATCH! FAIR 2016 do SIHUB tài trợ.
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TỔ CHỨC VÀ HỖ TRỢ TỔ CHỨC HƠN 800 SỰ KIỆN ĐỂ KẾT NỐI 

GIỮA CÁC THÀNH PHẦN VÀ CỘNG ĐỒNG HỆ SINH THÁI KNĐMST 

Buổi Startup Night lần thứ 6 về Nông nghiệp và Chế biến Lương thực – Thực phẩm trong chương trình kết nối

cộng đồng KNĐMST hàng tháng do SIHUB tổ chức với sự tham gia chia sẻ của: TS. Nguyễn Hải An, Giám đốc

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao; Bà Nguyễn Kim Hạnh, Giám đốc Công ty 

TNHH Quốc Tế Kim & Kim và Ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Startup Vietnam Foundation.  
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Ông Ted Nuyen, Sáng lập của Chương trình SME 

Mentoring, trong buổi định hướng mentee thuộc khuôn

khổ chương trình SIHUB Mentoring 1-on-1 do SIHUB 

tổ chức.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Thư ký Hội tin học

TP.HCM, Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp phần

mềm Quang Trung chia sẻ trong buổi giao lưu Khởi

nghiệp Đổi mới sáng tạo do Hội tin học TP.HCM, Đại

học Nguyễn Tất Thành và SIHUB phối hợp tổ chức.

TỔ CHỨC VÀ HỖ TRỢ TỔ CHỨC HƠN 800 SỰ KIỆN ĐỂ KẾT NỐI 

GIỮA CÁC THÀNH PHẦN VÀ CỘNG ĐỒNG HỆ SINH THÁI KNĐMST 

Ông Jimmy Phạm, Giám đốc của KOTO Việt Nam 

đang chia sẻ với cộng đồng KNĐMST trong khuôn

khổ chương trình Tọa đàm Sáng kiến Kinh doanh vì

Cộng đồng do CSIP và LIN phối hợp tổ chức có sự

hỗ trợ của SIHUB.

Bà Nguyễn Thị Thu Giao, cựu Giám đốc nhân sự

VIB Bank, Chuyên gia tư vấn về chiến lược nhân sự

và lãnh đạo, đến chia sẻ trong buổi gặp mặt cộng đồng

hàng tháng của Hệ sinh thái KNĐMST Nữ - WISE. 
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HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO KHỞI NGHIỆP THÔNG QUA 

CHƯƠNG TRÌNH SPEED UP 2017 CỦA SỞ KH&CN TP.HCM
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Nhóm Phát triển thiết bị phẫu thuật ứng dụng công

nghệ laser vi điểm từ vườn ươm Doanh nghiệp Công

nghệ cao SHTP, nhận hỗ trợ tài chính 1 tỷ 282 triệu

đồng.

Nhóm Alfazi, phát triển ứng dụng trao đổi bài học 

trực tiếp với giáo viên qua nền tảng điện thoại thông 

minh, từ chương trình hỗ trợ ươm tạo của SIHUB, 

nhận hỗ trợ tài chính 500 triệu đồng.

Nhóm TVT, nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm ăn 

và nấm dược liệu, từ Trung tâm Ươm tạo Doanh 

nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao nhận hỗ trợ tài 

chính 1 tỷ đồng.

Nhóm School Bus, phát triển nền tảng giáo dục trực 

tuyến, từ Chương trình tăng tốc VSVA, nhận hỗ trợ tài 

chính 1 tỷ 63 triệu đồng.



Nhóm nghiên cứu phát triển thiết bị sấy thực phẩm

bằng năng lượng mặt trời, từ chương trình hỗ trợ ươm

tạo của SIHUB, nhận hỗ trợ tài chính 700 triệu đồng.

Nhóm Lucky Telecom, phát triển ứng dụng xếp hàng 

khám bệnh thông minh, từ Trung tâm hỗ trợ Thanh 

niên khởi nghiệp BSSC, nhận hỗ trợ tài chính 1 tỷ 

đồng.

03 – PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG  VÀ HỖ TRỢ KNĐMST (STARTUP) 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO KHỞI NGHIỆP THÔNG QUA 

CHƯƠNG TRÌNH SPEED UP 2017 CỦA SỞ KH&CN TP.HCM

Nhóm TCS, phát triển máy hơ ngải cứu, từ Trung tâm 

Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao 

ABI, nhận hỗ trợ tài chính 700 triệu đồng.

Nhóm TeamUp.vn, phát triển giải pháp quản lý dự án 

và công việc cho doanh nghiệp, từ Chương trình tăng 

tốc VSVA nhận hỗ trợ tài chính 500 triệu đồng.



KẾT NỐI MẠNG LƯỚI MENTOR CHO KNĐMST
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Mentor, tạm dịch là người dẫn dắt, đóng một vai trò vô cùng đặc biệt trong hệ sinh thái KNĐMST. 

Đây không chỉ là người cung cấp các kiến thức chuyên môn và định hướng quý báu trong công việc, 

mà còn giúp những người hoạt động KNĐMST giải quyết được các khủng hoảng cá nhân và phát 

triển bản thân được toàn diện. 

Có thể nói thành phần mentor tại TP.HCM là thành phần phát triển mạnh nhất và đứng đầu cả nước 

với các hoạt động mentoring vô cùng sôi nổi. Trong đó có mạng lưới hơn hơn 60 mentor được đào 

tạo và định hướng bài bản của Chương trình SME Mentoring, có mạng lưới mentor của TOPICA, 

SHINHAN, VIISA, Startup Vietnam Foundation và đặc biệt có Chương trình hỗ trợ KNĐMST của 

chính phủ Thụy Sĩ (Swiss EP) tập trung vào phát triển mạng lưới mentor Việt Nam. 

Đối với Mentor, Chương trình SIHUB và các đối tác tập trung vào hỗ trợ các hoạt động:

- Hình thành và xây dựng mạng lưới mentor cho KNĐMST,

- Chuẩn hóa đội ngũ mentor hiện hữu và đào tạo mentor mới,

- Kết nối các dự án và doanh nghiệp KNĐMST với đội ngũ mentor,

- Tổ chức hoạt động mentoring.

Các mạng lưới mentor cùng ký kết hợp tác thành lập Sáng kiến Mạng lưới Mentor Việt Nam 

(Vietnam Mentors Initiative – VMI) với sự thúc đẩy và hỗ trợ từ MBI và Swiss EP.
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HÌNH THÀNH VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI MENTOR CHO KNĐMST

Đại diện các mạng lưới mentor trong hội thảo kết nối

và phát triển năng lực mentoring của VMI. 

Mạng lưới hơn 60 mentor của Chương trình SME 

Mentoring.

Các mentor kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong buổi

hội thảo ‘Mastering Mentorship’ do Swiss EP tổ chức. 

Ban điều hành SIHUB kết nối Ông Ted Nuyen, Sáng

lập của Chương trình SME Mentoring, với Ông

Stephen Groff, Phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển

Châu Á ADB về mạng lưới mentor TP.HCM.
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CHUẨN HÓA ĐỘI NGŨ MENTOR HIỆN HỮU VÀ ĐÀO TẠO MENTOR MỚI

Ông Trần Trí Dũng, Chuyên gia Quản lý và Đánh

giá Kết quả của Chương trình Swiss EP đang chia sẻ

về tầm quan trọng của mentor và các kỹ thuật

mentoring cho hệ sinh thái KNĐMST TP.HCM. 

Ông Ted Nuyen, Sáng lập của Chương trình SME 

Mentoring đang triển khai đào tạo cho mạng lưới

mentor.

Ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Vietnam 

Startup Foundation (SVF), chia sẻ kinh nghiệm với

mạng lưới mentor trong chương trình Leader Up 

Acceleration do SVF, VMI và WISE tổ chức. 

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Quản lý Chương trình Swiss 

EP, chia sẻ về vai trò của mentoring đối với Hệ sinh thái

KNĐMST và chương trình hành động Mentoring 2017 

của Swiss EP.



KẾT NỐI CÁC KNĐMST VỚI ĐỘI NGŨ MENTOR
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Các mentor và mentee kết nối, trao đổi thông tin rất

nhanh theo lượt và đưa ra lựa chọn các mentor và

mentee phù hợp với mình trong một buổi kết nối của

chương trình SME Mentoring.

Một buổi kết nối nhanh (Speed Dating) giữa các

mentor và mentee trong chương trình SME

Mentoring.

Ông Hub Langstaff, Giám đốc Chương trình Swiss

EP, trong buổi gặp mentee của Chương trình SME

Mentoring.

Một buổi định hướng cho mentee trước khi gặp mặt

và kết nối với mentor của Chương trình SME

Mentoring năm 2017.



05 – KẾT NỐI VÀ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO KNĐMST

KẾT NỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, 

VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO KNĐMST TẠI TP.HCM
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Nhà đầu tư thiên thần và các tổ chức đầu tư tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Hệ sinh 

thái KNĐMST. Họ không chỉ trực tiếp hỗ trợ tài chính ở các giai đoạn phát triển khác nhau, mà còn 

định hướng thị trường, kết nối mạng lưới và hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho KNĐMST.

Quy mô của thị trường đầu tư tài chính và chất lượng hoạt động của cá nhân và tổ chức đầu tư tài 

chính có ảnh hưởng mang tính quyết định đến đầu ra của một Hệ sinh thái KNĐMST. 

Xác định được tầm quan trọng đó, Chương trình SIHUB đã tập trung vào:

- Xây dựng, kết nối mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư và tổ chức đầu tư tài chính 

trong và ngoài nước,

- Kết nối các dự án và doanh nghiệp KNĐMST với các nhà đầu tư, và quỹ đầu tư tài chính,

- Kết nối với các tổ chức hỗ trợ và đầu tư tài chính, và thúc đẩy hoạt động đầu tư tài chính cho 

KNĐMST tại TP.HCM,

- Xây dựng cơ chế phối hợp, matching fund với các nhà đầu tư.

Biểu đồ: Các thương vụ đầu tư tại Việt Nam.

Nguồn: TOPICA Founder Institute 



Bà Đỗ Tú Anh, Đại diện của Mạng lưới nhà đầu tư

Thiên thần tại Việt Nam, ký kết hợp tác với SIHUB 

để xây dựng mạng lưới nhà đầu tư thiên thần và thúc

đẩy đầu tư thiên thần tại TP.HCM.

Ông Stewart Beck, Giám đốc điều hành của Quỹ

Asia Pacific Foundation Canada trong buổi làm việc

với ban điều hành của SIHUB về các cơ hội đầu tư và

hợp tác hỗ trợ cộng đồng KNĐMST TP.HCM. 
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XÂY DỰNG, KẾT NỐI MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN,

QUỸ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRONG – NGOÀI NƯỚC

Chương trình kết nối nhà đầu tư của Startup Vietnam 

Foundation. 

Ban điều hành SIHUB tiếp đoàn 45 nhà đầu tư Hàn

Quốc đến để tìm hiểu thông tin thị trường và cơ hội

đầu tư vào KNĐMST tại Việt Nam.



KẾT NỐI CÁC DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP KNĐMST VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, 

VÀ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH. 
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Dự án Chopp thuyết trình đầu tư tại hội nghị và triển

lãm khởi nghiệp HATCH! FAIR 2016 do HATCH! 

VENTURES tổ chức với tài trợ của Sở KH&CN.

Dự án EBIV thuyết trình đầu tư trong chương trình

Startup Exchange 2016 thuộc chương trình Startup 

Wheel do BSSC tổ chức có sự hỗ trợ của Sở KH&CN.

SIHUB phối hợp cùng Lãnh sự quán Canada tổ chức

buổi gặp gỡ, kết nối cộng đồng KNĐMST TP.HCM 

với Bà Victoria Lennox, Đồng sáng lập của mạng

lưới Startup Canada. 

Ông Matthew Saunders, Chủ tịch Quỹ Ryerson 

Futures, hợp tác với SIHUB tổ chức buổi Gặp gỡ nhà

đầu tư (Investor Meetup) cho cộng đồng KNĐMST 

TP.HCM.



06 – HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO VÀ TRUNG TÂM TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP

MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO & TĂNG TỐC KNĐMST
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Vườn ươm và các Trung tâm tăng tốc khởi nghiệp có sự ra đời gắn chặt với KNĐMST và luôn song 

hành với sự phát triển của KNĐMST. Các đơn vị này cung cấp không gian làm việc chung, vốn mồi 

ban đầu và các nguồn lực, dịch vụ khác để đảm bảo các nhóm KNĐMST có thể tập trung vào hai 

hoạt động quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của KNĐMST là kiểm định được nhu cầu của thị 

trường và hoàn thiện được một sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh để đáp ứng được nhu cầu 

đó và tiếp cận thị trường. 

Các vườn ươm (Incubator) và trung tâm tăng tốc khởi nghiệp (Accelerator) đã dần được hình thành ở 

Việt Nam và đã có hơn 11 mô hình vườn ươm đang hoạt động ở TP.HCM, tuy nhiên để vận hành 

được hiệu quả và có một mô hình phát triển bền vững vẫn là một thử thách lớn. Do đó SIHUB tập 

trung vào:

- Hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các vườn ươm và trung tâm tăng tốc khởi nghiệp,

- Tổ chức đánh giá năng lực ươm tạo cho các vườn ươm.

Tháng 05/2016, Đại diện 05 Vườn ươm đã ký thành lập Câu lạc bộ Ươm tạo Doanh nghiệp TP.HCM. 

Từ trái qua có: Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học

Công nghệ - Đại học Bách Khoa TP.HCM; Ông Nguyễn Hải An, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh

nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao; Ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp

phần mềm Quang Trung; Ông Nguyễn Anh Thi, Giám đốc Công viên Phần mềm – Đại học Quốc Gia

TP.HCM; và Ông Lê Thành Nguyên, Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao.
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TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ƯƠM TẠO CHO CÁC VƯỜN ƯƠM

T.S. Brian Barge, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 

tư vấn phát triển và đánh gia ́ các dự án khoa học quốc

tê ́ The Evidence Network trình bày các kết quả đánh

giá hoạt động của các vườn ươm tại TP.HCM trong

buổi tập huấn cho các vườn ươm vào tháng 08/2016.

Trao đổi giữa ban lãnh đạo các vườn ươm và các tổ

chức quản lý khoa học công nghệ với T.S. Brian 

Barge. 



HỖ TRỢ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC VƯỜN ƯƠM, 

TRUNG TÂM TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP
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Sở KH&CN và MBI phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Quản trị Vườn ươm doanh nghiệp” do T.S Kelvin Park,

Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp toàn cầu Rehoboth, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vườn ươm Seoul

(Hàn Quốc) trình bày.

Ban điều hành SIHUB đến học tập mô hình và trao

đổi kinh nghiệm về thương mại hóa các nghiên cứu

trong lĩnh vực y tế và công nghệ với Trung tâm Điều

phối Nguồn lực MaRS Discovery District tại Toronto,

Canada.

Ban điều hành SIHUB đến học tập mô hình và trao

đổi kinh nghiệm ươm tạo doanh nghiệp với Trung tâm

khởi nghiệp toàn cầu tại Seoul Hàn Quốc.
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Trong Hệ sinh thái, các doanh nghiệp chính là cái nôi tiềm năng nhất cho KNĐMST. Họ không chỉ

có lực lượng lao động có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm, mà còn có nhiều hiểu biết về thị

trường, nguồn lực nghiên cứu khoa học và công nghệ dồi dào, mạng lưới đối tác và khách hàng rộng

lớn. Do đó, đầu tiên cần thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp này tạo ra được KNĐMST trong chính

doanh nghiệp của mình. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có vai trò rất đa dạng và đặc biệt trong Hệ sinh thái. Họ không chỉ là

khách hàng và đối tác tiềm năng, mà còn là mentor, nhà đầu tư và vườn ươm, đơn vị dẫn dắt vào bảo

hộ cho các KNĐMST. Trong đó, vai trò quan trọng nhất là dẫn dắt và định hướng thị trường, kết nối

sản phẩm, dịch vụ của KNĐMST với hệ thống và chuỗi cung ứng đã có của mình để có thể phân

phối, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ cho đúng với nhu cầu và mong muốn của thị

trường.

Do đó, Sở KH&CN SIHUB tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp:

- Đào tạo về công cụ quản trị năng suất chất lượng (NSCL) và đổi mới sáng tạo (ĐMST), 

- Tư vấn nâng cao NSCL, bảo vệ tài sản trí tuệ (TSTT) và đổi mới công nghệ (ĐMCN), 

- Chuyển giao công nghệ,

- Kết nối doanh nghiệp và KNĐMST. 

Biểu đồ: Kết quả hỗ trợ ĐMST trong doanh nghiệp.
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Kết nối Doanh nghiệp và KNĐMST Doanh nghiệp



Lớp đào tạo Phương pháp tổ chức hoạt động đổi mới

sáng tạo cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Lễ tổng kết khóa đào tạo công cụ nâng cao năng suất

chất lượng cho doanh nghiệp do SIHUB tổ chức. 

07 – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO VỀ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐMST

TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG, BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Ngày hội tư vấn sở hữu trí tuệ cho KNĐMST do Sở

KH&CN phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Hội Sở

hữu trí tuệ TP.HCM tổ chức vào tháng 04/2017.   

Bác sĩ Nguyễn Văn Phú, đại diện của Bệnh viện 115, 

phát biểu tại Lễ tổng kết dự án Bệnh viện Xanh. 



CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
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KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ KNĐMST

Ông Võ Quang Huệ, Tổng Giám Đốc Tập đoàn

BOSCH kết nối và định hướng cho cộng đồng

KNĐMST về thị trường công nghệ. 

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám Đốc Viettravel, 

chia sẻ và định hướng thị trường ngành du lịch cho

KNĐMST tại TP.HCM.

Hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ máy ép nhựa

động cơ servo hiệu suất cao cho Công ty Cổ phần

Nhựa Sài Gòn. 

xxx

Hỗ trợ tư vấn thay thế lò hơi cũ bằng giải pháp bơm

nhiệt hiệu suất cao cho khách sạn Lotte Legend Hotel 

Saigon. 



Ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái KNĐMST giữa 

SIHUB và Tập đoàn kinh doanh toàn cầu BOSCH tại 

Việt Nam.

Ký kết hợp tác các chương trình hành động hỗ trợ hệ 

sinh thái KNĐMST giữa SIHUB và Tập đoàn 

Microsoft tại Việt Nam.

07 – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ KNĐMST

Ông David Triệu, Sáng lập hệ sinh thái IoT (Vạn vật

kết nối), Phó chủ tịch Hệ sinh thái KNĐMST ngành

Công nghệ thông tin và Truyền thông ký kết hợp tác

với công ty PCB Graptech Việt Nam cho phép

KNĐMST TP.HCM sử dụng các phần mềm bản quyền

của công ty để thiết kế các sản phẩm IoT.

Ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái KNĐMST trong

lĩnh vực công nghệ và tài chính giữa Sở KH&CN và

Ngân hàng SHINHAN, Hàn Quốc. 



08 – HỖ TRỢ QUẬN HUYỆN PHÁT TRIỂN KNĐMST TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Phát triển KNĐMST là hoạt động có sự liên quan đến nhiều cấp quản lý và nhiều cấp chính quyền, từ 

cấp địa phương, Thành phố đến cả nước và vươn ra Toàn cầu. Do đó để có thể phát triển một cách hệ 

thống và toàn diện cần thiết có sự tham gia của các đơn vị cơ sở.

Đây không chỉ là các đơn vị sẽ trực tiếp tổ chức và hỗ trợ các chương trình phát triển KNĐMST, mà 

còn sẽ là đại diện của thành phần Nhà nước tương tác với các thành phần KNĐMST tại địa phương. 

Từ đó, kịp thời ghi nhận và cùng với Thành phố có các hoạt động và chương trình hỗ trợ sát sao cho

sự phát triển và liên tục thay đổi của cộng đồng KNĐMST.

Thời gian qua, SIHUB đã tập trung xây dựng nhiều chương trình để triển khai nâng cao nhận thức, 

năng lực và đào tạo kỹ năng quản lý đổi mới sáng tạo cho các Quận huyện, sở ngành và các địa 

phương về KNĐMST và hỗ trợ hình thành và phát triển các không gian hỗ trợ ĐMST cấp cơ sở. 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO QUẬN HUYỆN, SỞ NGÀNH 

VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ KNĐMST

TS. Nguyễn Việt Dũng giới thiệu định hướng của Sở

KH&CN triển khai và hỗ trợ hoạt động KGĐMST tại

các Quận Huyện trên địa bàn TP.HCM.

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Điều hành SIHUB 

giới thiệu về mô hình không gian đổi mới sáng tạo

cho các Quận huyện.



09 – HỖ TRỢ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO KNĐMST

KNĐMST đòi hỏi nhiều về hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, và 

phát minh sáng chế ra các sản phẩm mới. Tuy nhiên, các KNĐMST thường không có đủ nguồn lực 

hoặc không có phương tiện để tìm được các nguồn lực như thế, do đó công tác hỗ trợ hạ tầng kỹ 

thuật cho KNĐMST là vô cùng quan trọng để đảm bảo nền móng phát triển của toàn Hệ sinh thái 

KNĐMST.

Sở KH&CN xác định hỗ trợ cải tạo và xây dựng các không gian hỗ trợ KNĐMST là một trong những 

chương trình cần phải thực hiện nhanh chóng và triệt để. Ngoài Cơ sở hạ tầng của Trung tâm Thiết 

kế Chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) và Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm (CASE), Sở 

KH&CN còn đầu tư hình thành nên Không gian hỗ trợ KNĐMST Saigon Innovation Hub và hỗ trợ 

Đại học Nông Lâm và Đại học Bách Khoa trong việc hình thành nên các cơ sở hạ tầng hỗ trợ 

KNĐMST. 

HỖ TRỢ CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG CÁC KHÔNG GIAN HỖ TRỢ KNĐMST

Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ gia công

chi tiết kim loại sử dụng nhiệt của Trung tâm Thiết kế

Chế tạo thiết bị mới TP.HCM (NEPTECH). 

Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ gia công chi 

tiết kim loại sử dụng máy cắt và ép thủy lực của

NEPTECH.



Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm

của Trung tâm dịch vụ Phân tích thí nghiệm (CASE) 

TP.HCM. 

09 – HỖ TRỢ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO KNĐMST

HỖ TRỢ CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG CÁC KHÔNG GIAN HỖ TRỢ KNĐMST

Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ gia công

cơ khí của Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm

của Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ xử lý kết

quả thí nghiệm của Trung tâm dịch vụ Phân tích thí

nghiệm (CASE) TP.HCM.



09 – HỖ TRỢ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO KNĐMST

HỖ TRỢ CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG CÁC KHÔNG GIAN HỖ TRỢ KNĐMST

Phòng làm việc chung tại Không gian SIHUB.

Phòng tổ chức hoạt động kết nối đa năng tại Không gian SIHUB.



10 – KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG VÀ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Trong Hệ sinh thái KNĐMST, yếu tố thị trường và tài chính là hai yếu tố tiên quyết gắn liền với sự

thành công của KNĐMST. 

Do đó, với vai trò kiến tạo, định hướng, hỗ trợ và thúc đẩy Hệ sinh thái KNĐMST, Nhà nước cần tạo

điều kiện thuận lợi để các KNĐMST có thể kết nối thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt cần tạo

ra các cơ chế chính sách thuận lợi để khuyến khích các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính đầu tư vào

KNĐMST của Việt Nam nói chung và của TP.HCM nói riêng. 

Biểu đồ: Một số thương vụ đầu tư nổi bật tại Việt Nam trong năm 2016.

Nguồn: TOPICA Founder Institute 



Tỷ phú Jeff Hoffman, nhà đầu tư, chuyên gia khởi

nghiệp, cố vấn cao cấp ngành du lịch, đồng sáng lập

Color Jar, Princeline.com, v.v. chia sẻ kinh nghiệm thị

trường tài chính với cộng đồng KNĐMST TP.HCM.

Ông Phạm Quốc Đạt, Giám đốc HATCH! 

VENTURES, cùng đoàn đại biểu của Sở KH&CN đi

thăm các gian hàng tại Triển lãm và Hội nghị Khởi

nghiệp HATCH! FAIR 2016.

10 – KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG VÀ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

TỔ CHỨC VÀ HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG 

VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO KNĐMST

Triển lãm Khởi nghiệp Startup Day do BSSC tổ chức 

với sự hỗ trợ của Sở KH&CN. 

Saigon Tech Startup Fest 2016 do VYE, Startup.vn, 

SHIELD và #links tổ chức dưới sự hỗ trợ của Sở

KH&CN, MBI và Quỹ Australian Aid. 



11 – KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG



11 – KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG



Hội nhập Quốc tế

PHẦN 3



Biểu đồ: Mạng lưới kết nối và hợp tác của SIHUB với các Hệ sinh thái KNĐMST

trên Thế giới để hỗ trợ cho Hệ sinh thái KNĐMST của Thành phố. 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ

SAIGON INNOVATION VÀ CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP.HCM



Ông Stephen Groff, Phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đến thăm SIHUB. 

02
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01 – HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Ông Stephen Groff, Phó chủ tịch Ngân hàng Phát

triển Châu Á (ADB), đến tham quan không gian làm

việc chung (co-working space) tại SIHUB.

Lễ ký kết hợp tác giữa SIHUB và Hệ sinh thái khởi

nghiệp Đông Nam Á.

Tổ chức Hội nghị lần 5 cho Văn phòng ĐMST toàn

cầu của UNICEF tại các nước Anh, Pháp, Mỹ, 

Canada, Kosovo, v.v. 

Cộng đồng KNĐMST thành phố thảo luận với đại

diện UNICEF các nước về Chương trình hành động

vì Thành phố thân thiện với trẻ em của UNICEF.

CÁC HỆ SINH THÁI TOÀN CẦU



HÀN QUỐC

PHẦN LAN

SIHUB đưa đoàn doanh nghiệp KNĐMST TP.HCM 

tham gia Đại hội KNĐMST SLUSH tại Phần Lan 

năm 2016. 

Đoàn đại biểu Việt Nam trao đổi với bà Tổng thống

nước cộng hòa Estonia về mô hình chính phủ điện tử

và hoạt động KNĐMST.

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Điều hành SIHUB 

gặp gỡ và xúc tiến hoạt động KNĐMST TP.HCM tại

Hàn Quốc. 

Ban điều hành SIHUB đến trao đổi và học hỏi kinh

nghiệm tại Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp toàn cầu tại

Seoul (Hàn Quốc).

01 – HỘI NHẬP QUỐC TẾ



01 – HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Ban điều hành SIHUB đến chia sẻ kinh nghiệm và

hợp tác với Trung tâm Điều phối Nguồn lực MaRS

của Canada. 

Ban điều hành SIHUB đến học hỏi mô hình và trao

đổi hợp tác với Trung tâm Sáng kiến Xã hội của

Canada.  

CANADA



Học viện Công nghệ Massachuset Mỹ phối hợp với

Lãnh sự Quán Úc tại TP.HCM tổ chức Cuộc thi sáng

kiến giải quyết vấn đề xã hội Solve-A-Thon với sự hỗ

trợ của SIHUB.

Tỷ phú Jeff Hoffman, nhà đầu tư, chuyên gia khởi

nghiệp, đồng sáng lập ColorJar, Princeline.com, v.v., 

cố vấn cao cấp ngành du lịch, chia sẻ với cộng đồng

KNĐMST ngành du lịch tại Việt Nam.

02 – LIÊN KẾT CÁC HỆ SINH THÁI 

MỸ

Giáo sư Tom Kosnik, giảng viên của Chương trình

đầu tư công nghệ tại Đại học Stanford tham gia huấn

luyện tại chương trình huấn luyện tăng tốc khởi

nghiệp do VYE tổ chức dưới sự hỗ trợ của Sở

KH&CN.

Tỷ phú và Chuyên gia đầu tư Mark C. Wolf đến chia 

sẻ các kỹ thuật và triết lý đầu tư vào KNĐMST với

cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần và tổ chức đầu tư

tài chính tại TP.HCM.



02 – LIÊN KẾT CÁC HỆ SINH THÁI 

PHẦN LAN

Ông Ilkka Pekka Simila, Đại sứ Phần Lan tại Việt

Nam, phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa đào tạo giảng

viên nguồn TOT-HCM do IPP phối hợp cùng SIHUB 

tổ chức.

Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam trao đổi với Sở

KH&CN về 03 nội dung hợp tác: Chính phú điện tử, 

đào tạo giảng viên nguồn về KNĐMST và xây dựng

nền tảng trực tuyến kết nối hệ sinh thái KNĐMST. 

THỤY SỸ 

Đoàn 04 nữ KNĐMST, 02 nữ mentor và 01 nữ nhà

đầu tư Việt Nam được Chương trình Swiss EP tài trợ

tham dự chương trình NextGen Women 

Entrepreneurs Week tại Thụy Sỹ. 

Bà June W. Choi, Giám đốc điều hành Quỹ Serval 

Ventures, chuyên gia cố vấn KNĐMST do Chương

trình Swiss EP mời đến Việt Nam, trong buổi huấn

luyện và chia sẻ kinh nghiệm với mạng lưới mentor. 



Ông Uwe Albrecht, Phó thị trưởng Tp. Leipzig 

(Đức) dẫn đoàn doanh nghiệp Đức đến thăm và trao

đổi hợp tác với SIHUB về chuyển giao công nghệ và

chương trình phát triển KNĐMST giữa hai thành phố. 

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc điều hành SIHUB, 

trao đổi với đại diện đoàn doanh nghiệp Đức sang 

thăm Việt Nam. 

ĐỨC

CANADA

Ông Denzil Minnan-Wong, Phó Thị trưởng Thành

phố Toronto  ký hợp tác với SIHUB về phát triển

KNĐMST giai đoạn 2015-2025.

Ông Richard Bale, Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM 

và TS. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN trong

buổi khai giảng khóa tăng tốc phát triển mô hình kinh

doanh Project Leader, phối hợp với trường Kinh doanh

Quốc tế Richard Ivey, Canada. 

02 – LIÊN KẾT CÁC HỆ SINH THÁI 



02 – LIÊN KẾT CÁC HỆ SINH THÁI 

THỤY ĐIỂN

SIHUB làm việc với Hội công nghiệp và Mạng lưới

Trường Đại học Thụy Điển về chuyển giao công

nghệ, thương mại hóa sản phẩm trong trường đại học.

GS.TS. Christer Gustafsson, Ông Detlef Clowe và

Ông Mathias Blob, Đồng sáng lập của mạng lưới

Sweden University Outreach chia sẻ về kinh nghiệm

xây dựng chương trình KNĐMST với các giảng viên

Đại học TP.HCM.

ÚC

Ông Craig Chittick, Đại sứ Úc tại Việt Nam, phát

biểu tại lễ ra mắt Hệ sinh thái KNĐMST Nữ WISE.

Bà Karen Lanyon, Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM, và

TS. Kelly Strzepek, Đại sứ ĐMST của Bộ Ngoại giao

Úc, trao đổi hợp tác với ban điều hành SIHUB về hợp

tác phát triển hệ sinh thái KNĐMST TP.HCM. 



Ban điều hành SIHUB trao đổi với T.S Kelvin Park, 

Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp toàn cầu Rehoboth, 

Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vườn ươm Seoul 

(Hàn Quốc) về kết nối và hợp tác phát triển giữa hai

Hệ sinh thái KNĐMST Việt Nam và Hàn Quốc. 

Buổi tham quan làm việc của đoàn KNĐMST và nhà 

đầu tư Hàn Quốc tại SIHUB thông qua kết nối của 

Trung tâm khởi nghiệp toàn cầu Rehoboth. 

HÀN QUỐC

NHẬT BẢN

Ban điều hành SIHUB trao đổi với đoàn doanh 

nghiệp Nhật Bản về hợp tác KNĐMST trong lĩnh vực 

nông nghiệp.

Ông David Triệu, Sáng lập hệ sinh thái IoT (Vạn vật

kết nối), Phó chủ tịch Hệ sinh thái KNĐMST ngành

Công nghệ thông tin và Truyền thông làm việc với đối

tác Nhật Bản về cung cấp các vi mạch xử lý cho các

KNĐMST ứng dụng IoT tại TP.HCM. 

02 – LIÊN KẾT CÁC HỆ SINH THÁI 



MALAYSIA

02 – LIÊN KẾT CÁC HỆ SINH THÁI 

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần

công nghệ Sao Bắc Đẩu, và Ông Nguyễn Anh Thi, 

Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, 

trong buổi giao lưu và trao đổi với đoàn đại biểu của

Trung tâm Hỗ trợ KNĐMST toàn cầu MaGIC của

Malaysia. 

Ông Nguyễn Anh Thi, Giám đốc Vườn ươm Doanh

nghiệp Công nghệ cao, trong buổi tọa đàm chia sẻ

kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái KNĐMST và ươm

tạo doanh nghiệp KNĐMST với Trung tâm Hỗ trợ

KNĐMST toàn cầu MaGIC của Malaysia. 

INDONESIA

Đoàn đại biểu Indonesia đến thăm và trao đổi mô 

hình hoạt động cũng như hợp tác với ban điều hành 

SIHUB.

Chụp ảnh lưu niệm giữa đoàn đại biểu Indonesia và 

ban điều hành SIHUB sau trao đổi hợp tác. 



Ban điều hành SIHUB tham gia Hội nghị cấp cao Hệ

sinh thái KNĐMST vùng sông Mekong và kết nối với

hệ sinh thái KNĐMST tại Lào. 

Đoàn giáo sư Đại học SIAM, Thái Lan đến trao đổi 

kinh nghiệm và tìm cơ hội hợp tác với SIHUB về phát 

triển KNĐMST trong trường Đại học.

LÀO THÁI LAN

02 – LIÊN KẾT CÁC HỆ SINH THÁI 



SAIGON INNOVATION HUB

VÀ CỘNG ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP.HCM

Một năm nhìn lại



SAIGON INNOVATION VÀ CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP.HCM

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



SAIGON INNOVATION VÀ CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP.HCM

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



SAIGON INNOVATION VÀ CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP.HCM

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



Sơ đồ: Mạng lưới kết nối và hợp tác của SIHUB với các Hệ sinh thái KNĐMST

trên Thế giới để hỗ trợ cho Hệ sinh thái KNĐMST của Thành phố. 

KẾT NỐI CÁC HỆ SINH THÁI KNĐMST TOÀN CẦU

SAIGON INNOVATION VÀ CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP.HCM



SAIGON INNOVATION HUB 

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ

CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TP.HCM!




