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Cẩm nang người hỗ trợ



Bạn đang cầm trên tay cuốn cẩm nang hỗ trợ bạn giảng dạy khởi 
nghiệp tạo tác động xã hội. Tài liệu tập huấn là kết quả của sự hợp 
tác sâu sắc và quan trọng trong năm thứ ba giữa Chương trình Youth 
Co:Lab Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam 
(UNDP Việt Nam), Quỹ Citi và Bộ Khoa học và Công nghệ. Chúng tôi 
xin cảm ơn đội ngũ thực hiện và phát triển bộ tài liệu tập huấn: anh 
Từ Minh Hiếu, chị Vũ Thị Huyền Trang (Bộ Khoa học và Công nghệ), 
Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh (KisStartup) và các cán bộ tại UNDP Việt 
Nam: Diana Torres, chị Nguyễn Như Quỳnh và chị Vương Hồng Ngọc. 
 
Cuốn cẩm nang mang tính chất gợi mở cung cấp cho bạn những 
gợi ý cho việc giảng dạy. Để đảm bảo thành công trong việc giảng 
dạy của bạn, chúng tôi rất mong bạn dành thời gian làm những 
việc sau đây trước khi giảng dạy (tối thiểu 01h trước khi dạy). 
 
1. Nghiên cứu đối tượng học để điều chỉnh bài giảng cho phù hợp. 

2. Thiết kế các hoạt động cho phù hợp với từng loại đối tượng.
 
Trong quá trình dạy, bạn có thể sẽ phải liên tục bổ sung các kiến thức 
cần thiết theo nhu cầu thực tế trên lớp học.

Sau việc dạy, bạn có thể sẽ muốn đo lường tác động của chính 
việc dạy của mình, bạn hãy cập nhật với người học những gì họ 
thực hành sau khóa học và/hoặc những kiến thức họ cần thêm.  
 

Chúc bạn thành công,  
Trân trọng 
Nhóm biên soạn

Các ý kiến, phân tích và khuyến nghị trong tài liệu này không phản 
ánh quan điểm của các tổ chức đối tác hoặc đại diện cho các quan 
điểm của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Chương trình Phát triển Liên 
Hợp Quốc (UNDP).

Các ký hiệu được sử dụng và việc trình bày tài liệu trên bản đồ không 
ngụ ý thể hiện bất kỳ quan điểm nào của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc 
hoặc UNDP liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, 
vùng lãnh thổ, thành phố, khu vực, hoặc các cơ quan chức năng, hoặc 
liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới.
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YOUTH CO:LAB VIỆT NAM 2020
TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ KHỞI NGHIỆP
TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CHO DOANH NHÂN TRẺ

#YouthCoLab

1. WHAT -  KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG LÀ GÌ? – CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

3. HOW – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
TẠO TÁC ĐỘNG

2. WHY – VÌ SAO NÊN KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG

4. WHO – NHỮNG DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG THÀNH CÔNG

5. WHERE – CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG 

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

01.
KHỞI NGHIỆP

TẠO TÁC ĐỘNG LÀ GÌ?

Tác động
là gì?

Tác động là những thay 
đổi được tạo ra là kết quả 
hoạt động của tổ chức. Tác 
động có thể tích cực hoặc 
tiêu cực, có chủ đích hoặc 
không có chủ đích. 
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Có nhiều cách tiếp cận về định 
nghĩa khởi nghiệp tạo tác động

Các loại tác động

Phân loại theo phạm vi Phân loại theo thể loại

Tác động ở cấp 
độ dự án: 

Là những tác 
động trực tiếp 

đến những bên 
liên quan trong 

dự án 

Tác động ở cấp 
độ cộng đồng: 

Là những tác 
động tạo ra cho 
nhiều đối tượng 

hơn so với dự 
kiến ban đầu

Tác động môi 
trường:

 Là những thay 
đổi tạo ra từ kết 
quả hoạt động 
của tổ chức đối 
với môi trường 

Tác động xã hội:

Là những thay 
đổi tạo ra từ kết 
quả hoạt động 
của tổ chức đối 

với xã hội 

Tác động theo các
Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Khởi nghiệp
tạo tác động

Cách tiếp cận 1: 

Là Doanh nghiệp khởi nghiệp mà 
hoạt động thương mại và cam kết 
tạo tác động tích cực lên xã hội/ 
môi trường là hai nguyên lý trung 
tâm của chiến lược vận hành tổ 
chức

Theo cách tiếp cận này: Doanh 
nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã 
hội bao gồm cả doanh nghiệp tạo 
tác động về môi trường. 

Cách tiếp cận 2: 

Là những nhóm khởi nghiệp sử 
dụng công nghệ trong sáng tạo các 
giá trị mới, tạo các tác động tích 
cực và bền vững, đo lường được, 
với môi trường và xã hội song song 
với các giá trị về tài chính.

Đây là những nhóm nhận vốn đầu 
tư tác động nên thay vì được gọi là 
impact enterprises, họ thường được 
gọi là impact startup (để nhấn 
mạnh vào khả năng nhân rộng mô 
hình và tiếp nhận vốn đầu tư để 
nhân rộng và có yếu tố đổi mới sáng 
tạo trong công nghệ)  

Tổ chức 
xã hội

Doanh nghiệp
thương mại

Doanh nghiệp
tạo tác động xã hội

XÓA 
NGHÈO

XÓA 
ĐÓI

CUỘC SỐNG
KHỎE MẠNH

NƯỚC SẠCH 
VÀ VỆ SINHBÌNH ĐẲNG GIỚI

NĂNG LƯỢNG SẠCH
VÀ BỀN VỮNG

NGÀNH, ĐỔI MỚI
VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG   

GIẢM BẤT
BÌNH ĐẲNG

ĐÔ THỊ VÀ
CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT 
CÓ TRÁCH NHIỆM

VIỆC LÀM ĐÀNG HOÀNG
VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TÀI NGUYÊN 
NƯỚC

TÀI NGUYÊN 
ĐẤT

HÒA BÌNH CÔNG BẰNG 
VÀ THỂ CHẾ VỮNG MẠNH

XÂY DỰNG 
QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
CHO CÁC MỤC TIÊU

CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC

30 31



CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH

Các đối tác chính? 

Nguồn cung cấp chính?

Nguồn lực có được từ đối tác?

CẤU TRÚC CHI PHÍ

Đâu là những khoản chi phí trực tiếp liên quan đến mô hình kinh 
doanh của chúng ta? 

Nguồn lực nào đã tốn nhiều chi phí nhất? Hoạt động nào là tốn 
kém nhất?

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TUYÊN BỐ GIÁ TRI

CÁC NGUỒN LỰC CHÍNH

Các hoạt động chính để mang 
lại những giá trị đã tuyên bố? 

Các nguồn thu?

Chúng ta mang lại những giá 
trị nào cho khách hàng? 

Giúp giải quyết vấn đề nào cho 
khách hàng? 

Nhóm sản phẩm và dịch vụ 
dành riêng cho từng phân 
khúc khách hàng? 

Đáp ứng được nhu cầu nào của 
khách hàng?

Tuyên bố giá trị với người dùng 
cuối/ người thụ hưởng.

Tuyên bố giá trị với người trả 
phí/ người tài trợ.

Tuyên bố giá trị với các cộng 
đồng/ các bên liên quan khác.

PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

Chúng ta tạo giá trị cho đối 
tượng nào? Đâu là những 
khách hàng quan trọng nhất?
Các phân khúc người dùng 
cuối/ người thụ hưởng.
Các phân khúc người trả phí/ 
người tài trợ.
Các công đồng/ các bên liên 
quan khác.

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Từng phân khúc khách hàng mong đợi chúng ra phát triển và duy trì 
kiểu quan hệ như thế nào? Quan hệ KH hiện nay ra sao? Quan hệ KH 
hiện nay gắn kết như thế nào với các phần còn lại của mô hình kinh 
doanh? Chi phí cho quan hệ KH hiện nay ra sao?

CÁC KÊNH

Mỗi phân khúc khách hàng muốn được tiếp cận như thế nào? Hiện nay 
chúng ra đang tiếp cận họ như thế nào? Làm thế nào để tích hợp các 
kênh phân phối của chúng ra? Kênh nào hoạt động tốt nhất? Kênh nào 
có hiệu quả nhất về mặt chi phí? Làm sao để chúng ta tích hợp kênh 
phân phối của mình vào hoạt động hằng ngày của khách hàng? 

NGUỒN THU

Khách hàng sẽ sẵn sàng trả tiền cho giá trị nào? Họ đang phải trả cho cái gì? Họ đang trả như thế nào?
Họ thích trả như thế nào hơn? Mỗi nguồn thi đóng góp bao nhiêu % vào tổng doanh thu?

TÁC ĐỘNG

Tác động tạo ra với: người dùng, nhà tài trợ/ trả phí, với cộng đồng và/ hoặc các bên liên quan nếu có.
Đo lượng tác động: Các công cụ đo chính.

Cần có những nguồn lực chính 
nào để tạo ra những giá trị đã 
tuyên bố?

Mô hình Kinh doanh là một kế hoạch cấp cao để điều hành một doanh 
nghiệp có lợi nhuận trong một thị trường cụ thể. Một thành phần chính 
của mô hình kinh doanh là tuyên bố giá trị. Đây là phần mô tả hàng hóa 
hoặc dịch vụ mà một công ty cung cấp và lý do tại sao chúng được khách 
hàng đón nhận, trong đó sản phẩm hoặc dịch vụ thể hiện được sự khác 
biệt với các đối thủ cạnh tranh.

Mô hình kinh doanh Canvas là một mẫu quản lý chiến lược được sử dụng 
để phát triển các mô hình kinh doanh mới và ghi lại các mô hình hiện có. 
Mô hình cung cấp một biểu đồ trực quan với các yếu tố mô tả tuyên bố 
giá trị, các nguồn lực chính, khách hàng và tài chính của một công ty 
hoặc sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp điều chỉnh các hoạt động của 
họ bằng cách minh họa những đánh đổi tiềm năng.

Mô hình Kinh doanh Tác động (IBM) là cách mà một doanh nghiệp được 
thiết kế để tạo ra lợi ích / kết quả tích cực cụ thể cho một trong các bên 
liên quan. Chúng có thể dựa trên sản phẩm của họ, một quy trình hoặc 
hoạt động cụ thể, hoặc cấu trúc của doanh nghiệp.

Mô hình kinh doanh
cho doanh nghiệp tạo tác động

Nguồn: Dựa trên Mô hình kinh doanh canvas (Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves; Clark, Tim (2010).
Business Model Generation: A Handbook For Visionaries, Game Changers, and Challengers) kết hợp với yếu tố tạo tác động. 

Doanh nghiệp tạo tác động cũng là 
một doanh nghiệp, vì vậy, việc phải 
xây dựng một mô hình kinh doanh 
đáp ứng nhu cầu thị trường là ưu 
tiên quan trọng nhất.
Tác động là một phần không thể 
thiếu của doanh nghiệp tạo tác 
động bên cạnh các yếu tố khác, vì 
vậy cần phải được nêu rõ ràng trong 
mô hình kinh doanh.

Giúp nội bộ công ty hiểu về mô hình 
kinh doanh của doanh nghiệp.
Giúp nhà đầu tư hình dung ra cách 
doanh nghiệp tạo giá trị.
Giúp các đối tác hiểu về doanh 
nghiệp.
Giúp doanh nghiệp tự điều chỉnh mô 
hình kinh doanh trước những biến 
động của thị trường.

Công cụ mô hình kinh doanh canvas 
được sử dụng rộng rãi trong các 
doanh nghiệp bao gồm cả doanh 
nghiệp khởi nghiệp cho nhiều mục 
đích:

Tại sao doanh nghiệp tạo tác 
động nên sử dụng

Mô hình kinh doanh canvas 
kết hợp với tác động?
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TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ

Gía trị xã hội

Đo lường tác động

Bạn thể hiện/ minh chứng 
tác động tạo ra bằng cách 
nào?

Khách hàng

Khách hàng của bạn mong 
muốn nhận được gì?

NGUỒN THU

Chia nhỏ các nguồn thu 
dưới dạng %

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Các hoạt động trong và ngoài 
khuôn khổ dự án nào bạn cần 
thực hiện?

CƠ CẤU CHI PHÍ

Bạn sẽ phải trả chi phí lớn nhất cho việc gì?

Nó sẽ thay đổi khi bạn phát triển như thế nào?        

CÁC NGUỒN LỰC CHÍNH

ĐỐI TÁC VÀ 
CÁC BÊN LIÊN QUAN

Bạn cần những nguồn lực nào 
để triển khai các hoạt động? 
Con người, tài chính, sự tiếp 
cận?

Ai là nhóm đối tượng hợp tác 
để thực hiện các hoạt động? 
Bạn có cần đến những tiếp cận 
đặc biệt hay sự cho phép nào 
không?

LOẠI HÌNH CAN THIÊP

KÊNH

Loại hình can thiệp của bạn là 
gì? Hội thảo? Dịch vụ? Sản 
phẩm?

Bạn sẽ tiếp cận khách hàng và 
người hưởng lợi bằng cách 
nào?

THẶNG DƯ

Bạn dự kiến sẽ đầu tư lợi 
nhuận vào đâu?

PHÂN KHÚC

Người hưởng lợi

Khách hàng

Ai/ tổ chức nào sẽ sẵn sàng chi trả cho bạn?

Mỗi phân khúc khách hàng muốn được tiếp cận như thế nào?

Hiện nay chúng ta đang tiếp cận họ như thế nào?

Làm thế nào để tích hợp các kênh phân phối?

Kênh nào hoạt động tốt nhất?

Kênh nào hiệu quả nhất về mặt chi phí?

Làm sao để tích hợp các kênh phân phối vào hoạt động hằng 
ngày của khách hàng?

Phân tích một số mô hình kinh doanh của 
DN TTĐ
Phân nhóm người học, lựa chọn các DN 
TTĐ điển hình để phân tích
- Phân nhóm: 3-5 người/nhóm
- Thời gian: 30 phút

Mô hình kinh doanh Doanh nghiệp
Tạo tác động (DNTTĐ) và Doanh
nghiệp bình thường

Nguồn: https://socialleancanvas.com/

Đều hướng đến kinh 
doanh, sáng tạo giá trị 
cho khách hàng 

Đều đảm bảo những cấu 
phần cơ bản: Bán cho ai, 
bán cái gì, bán như thế 
nào, sử dụng nguồn lực 
như thế nào, hoạt động 
chính thế nào và hợp tác 
với các đối tác ra sao

DNTTĐ phải quan tâm đến 
nhiều các bên liên quan hơn 
và xác định rõ trọng tâm: 
Người dùng/người hưởng lợi, 
Người trả phí, Người tài trợ 
(nếu có)
DNTTĐ: phải sáng tạo giá trị 
cho các phân khúc tương 
ứng khác nhau
Giá trị DNTTĐ tạo ra không 
chỉ có giá trị tài chính, mà 
còn có các tác động. Quan 
trọng hơn cả là các tác động 
này phải đo lường được 

GIỐNG KHÁC

KÊNH
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Vulcan Augmetics là mô 
hình khởi nghiệp chuyên 
sản xuất các module 
chân tay giả giá thấp 
dành cho người khuyết 
tật sử dụng công nghệ in 
3D

Đội chiến thắng Youth Co:Lab 
2018

Chiến thắng Blue Ventures 
Awards Việt Nam 2018

Top 10 cuộc thi Khởi nghiệp 
ĐMST Quốc gia TECHFEST 2018

Đối tác: Bitis, The Coffee House, 
Dự án phòng chống tác hại bom 
mìn Việt Nam- Hàn Quốc ( 
UNDP Việt Nam).... 

Vulcan
Augmetics

Sản Phẩm Nền Tảng - Chân Tay Giả
Xây dựng sản phẩm và nền tảng 

Kênh
phân phối

Giá thành thấp, 
tính năng cao
lý tưởng cho khu vực
cơ sở hạ tầng thấp

Điều khiển không dây
sử dụng bất kỳ bộ phận nào
để điều khiển thiết bị với hệ
thống được cấp bằng sáng chế

Tùy chỉnh dễ dàng
cắm và chạy nâng cấp/
tệp đính kèm

Bảng điều khiển
người dùn
thiết lập điều khiển,
dịch vụ và nâng cấp

Trung tâm thiết bị
kết nối các thiết bị
với nhau qua bluetooth

Hiệu chuẩn tín hiệu
sinh học
học máy thích ứng
với cơ thể của bạn

Trực tiếp Phòng khám
và bệnh viện

Hỗ trợ từ chính phủ
và các tổ chức
phi chính phủ

Quan hệ đối tác CSR
Công việc cụ thể

50% 30%

15% 5%
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Chuỗi nhà hàng và dịch vụ sáng tạo cung cấp trải nghiệm độc đáo cho 
khách hàng được trao quyền và vận hành bởi người khuyết tật.

Doanh nghiệp xã hội cung 
cấp các sản phẩm và dịch 
vụ cơ bản sử dụng tuabin 
gió và pin năng lượng mặt 
trời cho người dân sống ở 
vùng nông thôn xa xôi ở 
Việt Nam.

Journey
of Senses Thiết kế xanh 1516

2014

1. Noir. Dining in the Dark
Nhà hàng hàng đầu tiên - Noir. 

Phục vụ bởi nhân viên là các 
bạn mù/khiếm thị hỗ trợ trải 

nghiệm của khách về việc ăn tối 
trong phòng dạ thực.

2017

2. Blanc. Restaurant
Khách hàng gọi món ăn bằng 

cách tương tác với các bạn 
điếc/khiếm thính thông qua

thủ ngữ.

2019

3. Là hoa . Flower speaks
Shop hoa được phục vụ bởi 

các bạn điếc/khiếm thính với 
những tấm thiệp viết bằng

thủ ngữ.

2019

4. Noir . Blind massage & Spa
Các kĩ thuật viên massage tại 
spa là các bạn mù/khiếm thị. 
Trải nghiệm khách hàng tập 

trung vào xúc giác, thính giác 
và khứu giác.

2021

5. Green papaya Restaurant
Nhà hàng chay Việt Nam được 

phục vụ bởi nhân viên 
điếc/khiếm thính.

2022

6. Dialogue in the Dark 
Trải nghiệm môi trường cuộc 

sống hằng ngày trong bóng tối 
tuyệt đối dưới sự hướng dẫn của 

các bạn mù/khiếm thị.
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Xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm của người dân Việt Nam.

Cơ hội thị trường lớn trong nước và trên thế giới. 

Hệ sinh thái hỗ trợ Khởi nghiệp tạo tác động đang phát triển tại Việt 
Nam, khu vực và thế giới.

Giải quyết thách thức môi trường và xã hội, trong khi vẫn tạo ra lợi 
nhuận cho doanh nghiệp, cá nhân và gia đình; góp phần đạt được các 
mục tiêu PTBV vào năm 2030.

Xu hướng phát triển 
của “Tiêu dùng có trách 
nhiệm”

86% người tiêu dùng 
Việt Nam sẵn sàng chi 
trả nhiều hơn cho các 
sản phẩm hoặc dịch vụ 
đến từ doanh nghiệp 
cam kết với tạo tác 
động tích cực đến xã 
hội và môi trường. 

Các doanh nghiệp có thể khai thác ít nhất 12.000 tỷ đô la các cơ hội thị 
trường vào năm 2030 và tạo ra 380.000 việc làm bằng cách thực hiện các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Economic Forum, (WEF)
Davos, Switzerland, February 23, 2016

Sự phát triển của Hệ sinh thái
khởi nghiệp tạo tác động
tại Việt Nam

Cơ hội
thị trường

Xu hướng

02.
TẠI SAO NÊN

KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG?

SỰ SẴN LÒNG CỦA NTD CHO VIỆC TRẢ THÊM CHO NHỮNG SẢN PHẨM
HAY DỊCH VỤ CÓ THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG/MÔI TRƯỜNG
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60 CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG LỚN 
NHẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC 
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG

Nguồn: Better Business Better World

Cơ hội
thị trường

Việt Nam và Các mục tiêu
phát triển Bền Vững (SDGs)

Food and Agriculture

Reducing food waste in 
value chain

Product reformulation 

Cattle intensification  

Technology in smallholder 
farms      

Low-income food markets

Dietary switch

Restoring degraded land

Forest ecosystem
services  

Technology in large-scale 
farms  

Urban agriculture

Micro-irrigation  

Reducing consumer food 
waste

Sustainable aquaculture  

Reducing packaging waste

Cities

Affordable housing

Road safety equipment

Office sharing 

Municipal water leakage

Public transport in urban 
areas

Electric and hybrid 
vehicles

ICE vehicle fuel efficiency

Durable and modular  
buildings

Smart metering  

Energy efficiency - 
buildings

Autonomous vehicles  

Timber buildings

Cultural tourism 

Car sharing 

Building resilient cities

Water and sanitation 
infrastructure  

Energy and Materials

Circular models - 
automotive  

Energy efficiency - non-
energy intensive industries

Additive manufacturing

Energy efficiency - energy 
intensive industries  

Grid interconnection  

Circular models - 
appliances

Resource recovery

Shared infrastructure

Energy access   

Expansion of renewables  

Energy storage systems 

Local content in 
extractives

Carbon capture and 
storage 

Circular models - 
electronics

End-use steel efficiency

Mine rehabilitation

Green chemicals

Health and Well-Being

Risk pooling

Activity services  

Low-cost surgery  

Better disease 
management

Telehealth  

Tobacco control  

Better maternal and
child health     

Remote patient
monitoring

Detection of counterfeit 
drugs     

Electronic medical
records  

Advanced genomics  

Weight management 
programs  

Healthcare training  

60 cơ hội thị trường lớn nhất liên quan đến việc
thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu

Biểu đồ số 5: Việt Nam và kết quả đạt SDGs

XÓA ĐÓI

SDG SCORE: 62.1%
Hơn 10% dân số bị suy dinh dưỡng và 
23% trẻ em dưới 5 tuổi thấp còi.

CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH

SDG SCORE: 74.6%
Việt Nam có tỷ lệ mắc bệnh lao cao: 
cứ 100.000 người dân thì sẽ có 137 
người mắc. Đất nước cũng có tỷ lệ tử 
vong do tai nạn giao thông cao, 
24/100.000 người. Việc tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe cũng rất quan 
trọng, chỉ có 72,8% số ca sinh được 
nhân viên y tế có chuyên môn chăm 
sóc.

VIỆC LÀM ĐÀNG HOÀNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

SDG SCORE: 60.8%
Lao động trẻ em vẫn còn phổ biến ở 
Việt Nam, với hơn 16% trẻ em từ 5 
đến 14 tuổi tham gia lao động. Ngoài 
ra, chỉ 40% người lớn trên 15 tuổi có 
tài khoản chính thức tại ngân hàng, 
tổ chức tài chính khác hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ tiền di động.

NGÀNH, ĐỔI MỚI VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

SDG SCORE: 24.9%
Chính phủ chỉ chi 0,2% GDP cho 
Nghiên cứu và phát triển. Rất ít bài 
báo trên tạp chí khoa học và kỹ thuật 
được xuất bản, cho thấy việc tập 
trung vào đổi mới còn ít

GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG

SDG SCORE: 66.5%
Việt Nam có bất bình đẳng thu nhập 
cao, với hệ số GINI là 37,6. Hầu hết 
các hoạt động thương mại ở Việt 
Nam diễn ra ở Thành phố Hồ Chí 
Minh và Hà Nội.

ĐÔ THỊ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

SDG SCORE: 66.4%
Chỉ 61% dân số đô thị Việt Nam được 
sử dụng nước máy. Nồng độ của các 
chất ô nhiễm dạng hạt trong nước ở 
các khu vực đô thị khá là cao.

TÀI NGUYÊN NƯỚC

SDG SCORE: 51.8%
Việt Nam đạt điểm kém (44,8) trong 
Chỉ số Sức khỏe Đại dương: Nước 
sạch, đo lường mức độ ô nhiễm của 
nguồn nước do hóa chất, phú 
dưỡng, mầm bệnh của con người và 
rác thải. SDG 14 đặc biệt quan trọng 
đối với Việt Nam, do đất nước có bờ 
biển dài.

HÒA BÌNH, CÔNG BẰNG VÀ THỂ CHẾ VỮNG MẠNH

SDG SCORE: 65.5%
Việt Nam đạt điểm kém cả về Chỉ số 
Nhận thức Tham nhũng (33) và về 
Nỗ lực của Chính phủ (3,4 trên 7)

TÀI NGUYÊN ĐẤT

SDG SCORE: 46.6%
Việt Nam đạt điểm 0,7 trong Chỉ số 
Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo 
tồn Thiên nhiên Quốc tế, đo lường 
các xu hướng về nguy cơ tuyệt 
chủng tổng thể ('tình trạng bảo tồn') 
của các loài, là một chỉ số về xu 
hướng đa dạng sinh học

BẢNG 2:
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Phát hiện các vấn đề & phát 
triển doanh nghiệp để giải 
quyết vấn đề đó 
Tìm kiếm mặt tác động trong 
doanh nghiệp khởi nghiệp 
của tôi 
Tham gia vào các nhóm về 
Doanh nghiệp tạo tác động 
xã hội 
Đảm bảo việc đạt được lợi 
nhuận và tạo ra lợi ích tích 
cực cho xã hội và môi trường 
là hai yếu tố cốt lõi của doanh 
nghiệp 

Làm thế nào để trở thành Doanh
nghiệp Khởi nghiệp tạo tác động

Bạn đang ở đâu?

Tư duy bạn nên có khi phát triển Doanh nghiệp tạo tác động
Liên tục phát hiện vấn đề
Nhìn nhận toàn diện về những thay đổi mình tạo ra (tích cực, tiêu cực, 
có chủ đích, không có chủ đích) đối với các bên liên quan
Đo lường tác động ngay từ ban đầu thông qua xác định thay đổi, lựa 
chọn các chỉ báo và thu thập dữ liệu 

03.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH
DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

TẠO TÁC ĐỘNG?

Bạn muốn tự khởi nghiệp trong 
lĩnh vực TTĐ?

Bạn muốn DN của mình
TTĐ nhiều hơn?

Bạn chỉ muốn
tham gia DN TTĐ?

Bạn muốn DN TTĐ
của mình bền vững hơn?
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Dù bạn đang ở cách tiếp cận nào,
bạn cũng nên sử dụng
tinh thần khởi nghiệp tinh gọn

Xây
dựng

Học
hỏi

Đo
lường

Thông qua vào tháng 9/2015 bởi nguyên thủ của 193 quốc gia thành viên
của LHQ. 
Một mục tiêu chung cho thế giới vào năm 2030

17 mục tiêu 
phát triển 
bền vững 

(SDGs)

XÓA 
NGHÈO

XÓA 
ĐÓI

CUỘC SỐNG
KHỎE MẠNH

NƯỚC SẠCH 
VÀ VỆ SINHBÌNH ĐẲNG GIỚI

NĂNG LƯỢNG SẠCH
VÀ BỀN VỮNG

NGÀNH, ĐỔI MỚI
VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG   

GIẢM BẤT
BÌNH ĐẲNG

ĐÔ THỊ VÀ
CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT 
CÓ TRÁCH NHIỆM

VIỆC LÀM ĐÀNG HOÀNG
VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ 
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TÀI NGUYÊN 
NƯỚC

TÀI NGUYÊN 
ĐẤT

HÒA BÌNH CÔNG BẰNG 
VÀ THỂ CHẾ VỮNG MẠNH

XÂY DỰNG 
QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
CHO CÁC MỤC TIÊU

CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC
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BÀI TẬP 01.
Tìm hiểu nhanh về các SDGs

Nguyên Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang khẳng định Việt Nam 
ủng hộ và cam kết sẽ tập trung 
mọi nguồn lực cần thiết, huy 
động tất cả các bộ, ngành, địa 
phương, các tổ chức, cộng 
đồng và người dân để thực 
hiện thành công Chương trình 
nghị sự 2030 và tất cả các Mục 
tiêu phát triển bền vững.

Cam kết của
Việt Nam

KẾT NỐI CÁC CON SỐ
VỚI NỘI DUNG PHÙ HỢP 

A. 17

B. 169

C. 232

D. 193

E. 2030

F. 9/2015

G. 1/1/2016

1. Thời gian mà các mục tiêu phát triển
bền vững chính thức có hiệu lực

2. Mục tiêu phát triển bền vững

5. Thời gian đạt mà các mục tiêu sẽ
được hoàn thành

6. Đất nước/ Vùng lãnh thổ cam kết thực hiện

4. Chỉ tiêu

7. Chỉ số

3. Thời gian mà Chương trình nghị sự
được thông qua

KẾT NỐI CÁC CON SỐ
VỚI NỘI DUNG PHÙ HỢP (ĐÁP ÁN) 

A. 17

B. 169

C. 232

D. 193

E. 2030

F. 9/2015

G. 1/1/2016

4. Chỉ tiêu

2. Mục tiêu phát triển bền vững

5. Thời gian đạt mà các mục tiêu sẽ
được hoàn thành

6. Đất nước/ Vùng lãnh thổ cam kết thực hiện

7. Chỉ số

3. Thời gian mà Chương trình nghị sự
được thông qua
1. Thời gian mà các mục tiêu phát triển
bền vững chính thức có hiệu lực

Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc thông qua
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững-
trụ sở LHQ- ngày 25/9/2015
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Việt Nam thực hiện
các mục tiêu

phát triển bền vững

5 Ps Con người

Hợp tác

Hành tinh

Hòa bình

Thịnh vượng

STATISTICAL PERFORMANCE INDEX 
0 (WORST) TO 100 (BEST)

COUNTRY RANKING COUNTRY SCORE

66.0 0010
L

    /16551
Vietnam

100

75

50

25

SDG

1
SDG

17
SDG

16

SDG

15

SDG

14

SDG

13

SDG

12

SDG

11
SDG

10 SDG

9

SDG

8

SDG

7

SDG

6

SDG

5

SDG

4

SDG

3

SDG

2

VietnamREGIONAL AVERAGE: 65.7

72.8

Nguồn: https://dashboards.sdgindex.org/

BÀI TẬP 02.
Doanh nghiệp khởi nghiệp

của bạn gần với mục tiêu nào nhất?

Lựa chọn tối đa 3 mục tiêu PTBV
mà doanh nghiệp của bạn hướng tới
So sánh các hoạt động của doanh 
nghiệp của bạn với bảng chỉ tiêu, chỉ số 
của các mục tiêu PTBV
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SDGs giúp bạn hình dung rõ hơn về tác 
động mình sẽ tạo và có sự tập trung trong 
theo đuổi mục tiêu và đo lường ngay từ đầu.

Giúp nhân viên và khách hàng của bạn có 
cùng tầm nhìn, mục tiêu với bạn.

Giúp các nhà đầu tư, các bên liên quan 
khác hình dung câu chuyện của bạn rõ 
ràng hơn.

SDGs không chỉ dành cho DNKNTTĐ, mà còn giúp cho các doanh nghiệp 
trưởng thành định vị tác động của mình. Do đó, không chỉ trong giai đoạn 
đầu khởi nghiệp, SDGs có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp trong giai 
đoạn sau.

Tại sao nên sử dụng
SDGs là một cách tiếp cận
cho doanh nghiệp TTĐ
của bạn?

04.
CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

TẠO TÁC ĐỘNG THÀNH CÔNG

Trên thế giới

Bảng tổng quan SDG
và xu hướng
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Khẩu hiệu: 
Thay đổi cuộc sống phụ nữ Việt 

Mục tiêu: 
Khó khăn lớn nhất khi đo lường là gì?
Điều gì khiến các bạn thích nhất khi tiến hành đo lường tác động của 
những doanh nghiệp này

Thành quả: 
Thành lập năm 2012, JupViec.vn hiện đang tạo ra việc làm cho hơn 
3.000 lao động giúp việc, đáp ứng nhu cầu của hơn 200.000 Khách 
hàng, phục vụ tại 8 tỉnh thành trên cả nước
Nhận đầu tư từ Patamar Capital

Tại Việt Nam

Các cơ hội khác

SEED PLANTER EVERGREEN LABS

EPPIC IMPACT STARTUP CHALLENGE BLUE VENTURE AWARD

Chương trình hỗ trợ DNKNTTĐ
đến từ UNDP trên toàn cầu
Idea Startup,

Seed round Series A & B Growth

Đang thực hiện Đang thực hiện Đang thực hiện

Sri Lanka
India
Pakistan
Bangladesh
Nepal
Bhutan
Maldives
Thailand
Viet Nam
Philippines
Malaysia
Singapore
Indonesia
Cambodia

Armenia
Serbia
Philippines
Indonesia
Turkey
Viet Nam

Denmark

Đang thử nghiệm

India
Singapore
Thailand
Sri Lanka

Đang thử nghiệm

Moldova
Ukraine
Balkan countries

Laos
Myanmar
Timor-Leste
China
South Korea
Japan
Mongolia
Australia
Fiji
Vanuatu
Solomon
Islands
Samoa

05.
CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP
KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG
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https://www.jupviec.vn/



Các tài liệu quan trọng
cho KN TTĐ

Các tài liệu dưới đây do chương trình Youth Co:Lab xây dựng. Vui lòng ghi 
rõ nguồn nếu sử dụng hoặc trích dẫn: 

Hướng dẫn tổ chức các sự kiện online dành cho startups
Bộ tài liệu dành cho Movers – Giới thiệu về các mục tiêu PTBV (SDGs) 
và tinh thần doanh nhân
Bộ công cụ hỗ trợ startup tạo tác động  

YOUTH CO:LAB
LÀ GÌ?

Thúc đẩy phong trào lớn nhất 
của thanh niên về sự trao 

quyền, bình đẳng, hòa nhập 
xã hội và công bằng xã hội ở 
Châu Á và Thái Bình Dương.

06.
CÁC NGUỒN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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https://shift.tools/
curriculums/4

https://www.
uberiscapital.com/

https://learn.marsdd.com/
article/impact-measurement/

https://thegiin.org/assets/GIIN_SEAL_
full_digital_webfile.pdf

https://enactus.ca/wp-content/
uploads/2018/08/Impact-Business-
Model-Canvas-BMC-Guidance-
Final.pdf

https://www.youthcolab.org/springboard



Australia

Bangladesh

Bhutan

Cambodia

China

Fiji

Indonesia

India

Japan

Laos

Malaysia

Maldives

Mongolia

Nepal

Pakistan

Philippines

Repulic of Korea

Samoa

Singapore

Solomon Islands

Sri Lanka

Thailand

Timor - Leste

Vanuatu

Vietnam

Danh sách các quốc gia
năm 2019-2020
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@youthcolab
www.youthcolab.org/
www.youthcolab.org/vietnam




