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Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo quốc gia đến năm 2025”, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại 

giao, UBND TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ 

chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2021 (TECHFEST 

2021) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai”. Chuỗi sự kiện trong 

khuôn khổ TECHFEST 2021 được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021 theo 

hình thức trực tuyến với mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh 

thái và nâng cao vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ứng phó với đại 

dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. 

Để chuỗi sự kiện TECHFEST 2021 được lan tỏa rộng rãi đến các đối tượng 

quan tâm, Ban Tổ chức trân trọng đề nghị quý đơn vị phối hợp truyền thông, 

quảng bá các sự kiện của TECHFEST 2021 đến các doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, đổi mới sáng tạo, các nhà 

đầu tư để nắm bắt thông tin, tham gia một cách tích cực, hiệu quả (Thông tin sự 

kiện tại phụ lục kèm theo công văn). 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Việt An, Văn phòng 

Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ. (Email: annv.hhtp@gmail.com, điện 

thoại: 0934.485.667). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN các Tỉnh/Thành phố; 

- Lưu: VT, TTKN. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Hồng Quất 



PHỤ LỤC 1 

THÔNG TIN CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021 

Thông tin chung truy cập tại: Techfest.vn 

(kèm theo Công văn số ......../PTTTDN-TTKN ngày     tháng    năm 2021  

về việc phối hợp, quảng bá truyền thông Techfest 2021) 

 

I. Chuỗi hội thảo, sự kiện  

TECHFEST 2021 sẽ có hơn 50 hội nghị, hội thảo diễn ra từ tháng 9/2021 

đến tháng 12/2021, nhằm tạo điều kiện thu hút cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam 

trên toàn thế giới cùng tham gia, đồng hành. Techfest Việt Nam 2021 mở rộng về 

quy mô các làng công nghệ và tập trung thể hiện có chiều sâu hệ sinh thái trong 

các lĩnh vực công nghệ. TECHFEST 2021 gồm các nhóm hoạt động như sau: 

1. Nhóm hoạt động hội nghị thảo luận vấn đề tồn tại trong hệ sinh thái 

a) Hội nghị Giải pháp nâng cao năng lực startup với định hướng IPO 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đề án 844; 

- Đơn vị phối hợp: Saigon Innovation Hub, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh; 

- Thời gian dự kiến: Tháng 12/2021. 

b) Hội nghị Giải pháp thu hút chuyên gia kiều bào nước ngoài với hệ 

sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đề án 844; 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài; các mạng lưới 

đổi mới sáng tạo trên thế giới do người Việt thành lập; 

- Thời gian dự kiến: Tháng 10/2021 hoặc tháng 11/2021. 

c) Hội nghị Đổi mới sáng tạo mở - Hợp tác cùng phát triển 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; 

- Đơn vị phối hợp: Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN (SVF), Tổng 

công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); 

- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021. 

d) Hội nghị Giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ 

khai thác tài sản trí tuệ tại khu vực viện nghiên cứu, trường đại học 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; 

- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021. 

e) Hội nghị Vai trò của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong ứng 

phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; 



- Đơn vị phối hợp: Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, Sở KH&CN TP Đà Nẵng, 

Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Báo Diễn đàn doanh 

nghiệp; 

- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021. 

g) Hội nghị Định hướng phát triển các nền tảng kết nối trong hệ sinh 

thái khởi nghiệp sáng tạo 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia; 

- Đơn vị phối hợp: Saigon Innovation Hub, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh. 

- Thời gian dự kiến: Tháng 12/2021. 

2. Diễn đàn chính sách quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo 2021-2025 

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Sở 

KH&CN TP Hồ Chí Minh, Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 

gia, Báo Diễn đàn doanh nghiệp; 

- Thời gian dự kiến: Ngày 14/12/2021 (kết hợp với Lễ Khai mạc sự kiện). 

3. Nhóm hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, với các sự kiện của 

16 làng công nghệ (hơn 50 hội thảo, tọa đàm) 

- Làng Công nghệ Du Lịch Ẩm thực và Nông Nghiệp Bản địa 

- Làng Sinh viên và tuổi trẻ khởi nghiệp 

- Làng Công nghệ Y tế và Giải pháp sáng tạo chăm sóc sức khoẻ 

- Làng Công nghệ Giáo dục 

- Làng Công nghệ Tiên Phong 

- Làng Công nghệ Tiên Phong 

- Làng Tạo tác động xã hội 

- Làng Nền tảng & Hạ tầng 

- Làng dịch vụ hỗ trợ và kết nối cộng đồng 

- Làng Thách Thức và Sáng tạo xã hội 

- Làng Đô thị thông minh và Công nghệ Bất động sản 

- Làng Công nghệ Logistics 

- Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo 

- Làng Quốc tế 

- Làng Công nghệ Giải trí, truyền thông 

Diễn ra liên tục từ tháng 8-12/2021 theo hình thức trực tiếp/trực tuyến  

Link đăng ký tham dự: https://techfest.vn/su-kien 



Đầu mối liên hệ:  

- Ông Từ Minh Hiệu – Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Nội dung sự kiện (SĐT: 0917.041.985 

– email: magnetic174@gmail.com). 

- Ông Nguyễn Duy Toàn – Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Ban nội dung TECHFEST 2021 (SĐT: 0328.911.826 – email: 

nguyenduytoan.isev@gmail.com). 

- Để đăng ký chuyên gia tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm: xin liên 

hệ Bà Đào Lê Linh Chi – Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Trưởng ban chuyên gia TECHFEST 2021 (SĐT: 0948.312.260 – email: 

chidll.isev@gmail.com). 

II. Kết nối đầu tư 

Hoạt động kết nối đầu tư nhằm tạo ra không gian cho các nhà khởi nghiệp 

và nhà đầu tư có cơ hội kết nối, đầu tư đồng thời hỗ trợ nhà khởi nghiệp hoàn 

thành hồ sơ cũng như xúc tiến đầu tư giữa các bên. Tiếp tục kế thừa và phát huy 

các thành công đạt được tại TECHFEST 2020 với hơn 150 nhà đầu tư, quỹ đầu tư 

trong và ngoài nước trực tiếp tham gia và hơn 14 triệu USD quan tâm đầu tư chưa 

kể đến kết quả của các hoạt động tại các vườn ươm của khu vực tư nhân, các làng 

công nghệ cùng hợp tác tổ chức trong khuôn khổ TECHFEST. Năm 2021, các 

hoạt động kết nối đầu tư được thực hiện trực tuyến trên nền tảng kết nối đầu tư 

Adapter.vn là cơ hội để các nhà khởi nghiệp tiếp xúc tiếp cận nhanh và thuận lợi 

với các nhà đầu tư đặc biệt là các Quỹ đầu tư quốc tế. 

Khung chương trình của hoạt động kết nối đầu tư: 

- Từ 20/09 - 31/10/2021: Nhận hồ sơ đăng ký đợt 1; 

- Từ 01/11 - 15/11/2021: Huấn luyện cho các startup và gặp gỡ các nhà đầu 

tư (online); 

- Từ 01/11 - 26/11/2021: Nhận hồ sơ đăng ký đợt 2; 

- Từ 27/11 - 09/12/2021: Huấn luyện cho các startup và gặp gỡ các nhà đầu 

tư (online); 

Thông tin thêm kết nối đầu tư: https://techfest.vn/ket-noi-dau-tu 

Thông tin liên hệ:  

- Ông Phạm Duy - Trưởng Ban kết nối đầu tư - Trung tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo Quốc gia (SĐT: 093.636.0619, Email: invest@techfest.vn). 

- Bà Vũ Thị Huyền Trang – Ban Kết nối đầu tư – Trung tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo Quốc gia (SĐT: 094.357.8487). 



III. Cuộc thi 

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

TECHFEST 2021 là cuộc thi tìm kiếm, đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ các doanh 

nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của người Việt trong và ngoài nước với 

những nỗ lực chuyển mình, thích ứng, tồn tại và phát triển, góp phần thực hiện 

nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội 

trong trạng thái bình thường mới. Đến với Cuộc thi, các doanh nghiệp có cơ hội 

nhận được các giải thưởng tài chính hấp dẫn và các gói hỗ trợ với tổng trị giá lên 

đến: 500.000 USD, có cơ hội tiếp xúc với hơn 50 quỹ và nhà đầu tư trong nước 

quốc tế xuyên suốt các vòng thi, được bảo trợ truyền thông, quảng bá bởi mạng 

lưới hơn 200 cơ quan báo đài, được đồng hành hỗ trợ bởi hơn 40 tổ chức và 80 

chuyên gia đa ngành, được đặt gian hàng triển lãm tại nền tảng online TECHFEST 

247 cùng các gói hỗ trợ chuyên sâu sau chương trình. 

Về cấu trúc, Cuộc thi năm nay tiếp tục giữ hình thức 2 bảng thi: 

- Bảng Công nghệ (Tech startup): Dành cho các công ty cung cấp sản phẩm 

hoặc dịch vụ công nghệ cho khách hàng và thị trường, bao gồm các sản phẩm và 

dịch vụ công nghệ hoàn toàn mới hoặc sử dụng các công nghệ mới để đạt được 

sự tăng trưởng và mở rộng quy mô nhanh chóng. Doanh nghiệp có sở hữu về công 

nghệ, hoặc đã đăng ký sở hữu trí tuệ.  

- Bảng Mô hình kinh doanh Đổi mới sáng tạo (ĐMST) (Innovative 

business): Doanh nghiệp có yếu tố Đổi mới sáng tạo trong Mô hình kinh doanh, 

sản phẩm/dịch vụ, có ứng dụng công nghệ để tăng tính hiệu quả, không yêu cầu 

những công nghệ đặc biệt, không yêu cầu sở hữu công nghệ hoặc có đăng ký sở 

hữu trí tuệ. 

Về lịch trình của cuộc thi: 

- 16/09/2021: Phát động cuộc thi; 

- 16/09 - 12/10/2021: Nhận hồ sơ dự thi; 

- 13/10 - 23/10/2021: Vòng sơ loại; 

- 24/10 - 06/11/2021: Vòng chấm tuyển chọn top 60 - Chọn ra 60 đội; 

- 07/11- 13/11/2021: Vòng Đào tạo - Chọn ra 20 đội; 

- 21/11 - 30/11/2021: Bán kết Cuộc thi Techfest 2021- Chọn ra 10 đội; 

- 15/12/2021: Chung kết Techfest 2021 -  Chọn đội Quán quân; 

- 02/2022 - 04/2022: Các hoạt động hỗ trợ sau cuộc thi dành cho Top 10; 

Link đăng ký: https://techfest.vn/hoat-dong/tham-gia-cuoc-thi 



Liên hệ: Nguyễn Ngọc Tường Vân - Quản lý mạng lưới đối tác SVF - BTC 

Cuộc thi (SĐT: 0788900406, email: van.nnt@svf.org.vn). 

IV. Triển lãm trực tuyến 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi số 

cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia là cần thiết và cấp thiết. Với mong 

muốn tiếp tục mở rộng truyền thông, quảng bá cho các sản phẩm/dịch vụ mới của 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phối 

hợp với các đối tác vận hành và triển khai mô hình Triển lãm trực tuyến, ứng 

dụng các thành tựu khoa học công nghệ, mô hình đổi mới sáng tạo, tích hợp các 

công nghệ tiên phong như 3D, AR/VR, AI, IoT, Blockchain, bảo mật, ... tại địa 

chỉ Techfest247.com. 

Mô hình kỳ vọng sẽ không chỉ thu hút các gian hàng đến từ 63 tỉnh thành 

trên cả nước mà còn từ khu vực và trên thế giới, tạo nên sự đa dạng và phong phú 

cho hệ sinh thái quốc gia. Đồng thời, cũng hướng tới mục tiêu đưa Techfest trở 

thành một nền tảng kết nối đa phương tiện, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các 

chủ thể trong hệ sinh thái, tạo lập giá trị gia tăng cho các đối tác tham gia.  

Link đăng ký: http://techfest247.com 

Đầu mối liên hệ: Ban triển lãm Techfest 2021 (showcase@techfest247.com 

hoặc info@techfest247.com). 

ĐT: 0763.082.999 (Ông Nguyễn Hữu Long). 



PHỤ LỤC 2: 

KẾ HOẠCH CỦA CÁC LÀNG CÔNG NGHỆ/ĐỐI TÁC TRONG NGÀY HỘI  

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA - TECHFEST VIETNAM 2021 

(Kèm theo Công văn số:         /PTTTDN-TTKN ngày      tháng     năm 2021 

về việc phối hợp, truyền thông quảng bá Techfest 2021) 

 

*Làng Công nghệ -Viết tắt: Làng CN 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CHÍNH HÌNH THỨC 

 26/8/2021 
Làng CN An toàn không gian mạng: 

Hội thảo: Starting Technical Business 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tháng 

9/2021 

 

 

Sáng 

(25/9/2021) 

8h30-11h00 

Làng CN logistics: 

Tọa đàm: Phục hồi chuỗi cung ứng bằng công nghệ logistics đột phá 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Sáng 

(25/9/2021) 

9h30-11h20 

Làng CN Du Lịch Ẩm Thực & Nông Nghiệp Bản địa: 

Hội thảo: Doanh nhân vào cuộc: Trầm tích du lịch văn hóa ẩm thực - Tiếng nói người trong cuộc 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Sáng 

(25/9/2021) 

10h00-12h00 

Làng CN nền tảng chuyển đổi số: 

Hội thảo: Modernizing Payments: What’s there for FinTech? 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Sáng 

(25/9/2021) 

8h30-12h00 

Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo: 

Lễ Vinh danh cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế” 

Hội thảo: Thách thức trong thương mại hóa sáng chế và các tài sản trí tuệ 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tối 

(25/9/2021) 

20h00-22h00 

Làng Thách Thức và Sáng tạo xã hội: 

Tọa đàm: Biến nguy thành cơ - Nữ doanh nhân với chiến lược mới ứng biến 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Sáng 

(28/9/2021) 

8h30-11h15 

Làng CN Du Lịch Ẩm Thực & Nông Nghiệp Bản địa: 

Thảo luận và đưa ra các thách thức trong giai đoạn "tình hình mới" đối với chuỗi giá trị Ngành Nông nghiệp 

- Du lịch gắn với tài nguyên bản địa 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 



Sáng 

(30/9/2021) 

10h00-11h30 

Làng CN Tài chính: 

Lễ phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Tài chính 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tối 

(30/9/2021) 

20h30-21h20 

Làng Đô thị thông minh và Công nghệ Bất động sản: 

Đô thị thông minh và các công nghệ nổi bật 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

(12/9 - 

12/10/2021) 

Làng CN Y tế và Giải pháp sáng tạo chăm sóc sức khoẻ: 

- Chuyên đề 1: Chăm sóc sức khoẻ chủ động trong đại dịch 

- Chuyên đề 2: Xây dựng lòng tin trong tư vấn sức khoẻ từ xa 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

(18/9/2021) 
Làng CN An toàn không gian mạng: 

Hội thảo: Thách thức và khó khăn của Ngành ngân hàng tài chính trong An toàn Không gian mạng 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 
Ban Kết nối đầu tư: 

Hội thảo: Chính sách khơi thông nguồn vốn đầu tư cho startup 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 Khởi động hoạt động Kết nối đầu tư (Adapter.vn) 
Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 Triển lãm sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khởi nghiệp 
Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tháng 

10/2021 

Sáng 

(1/10/2021) 

9h00-11h00 

Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội: 

Sự kiện ra mắt SHINHAN S2 (SQUARE) BRIDGE- VIETNAM 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

(NEU), Hà Nội, 

Việt Nam 

2/10/2021 Làng CN Y tế và Giải pháp sáng tạo chăm sóc sức khỏe: 

Tọa đàm : Chăm sóc sức khỏe chủ động thời đại dịch 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 2-

6/10/2021 

Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội: 

Tọa đàm: Công nghệ trong ứng phó đại dịch và an sinh xã hội, việc làm trong tương lai 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Chiều 

6/10/2021 

Làng Đô thị thông minh và Công nghệ Bất động sản: 

Thảo luận: Công nghệ đột phá thay đổi thị trường bất động sản 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 



15h00-16h30 

Dự kiến 

07/10/2021 

Làng CN logistics: 

Tọa đàm:  Logistics Việt Nam - Hướng tới chuyển đổi số  

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 6-

12/10/2021 

Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội: 

Tọa đàm: Thành phố thông minh - Chiến lược phát triển với con người là trung tâm (Phối hợp Làng Đô thị 

thông minh) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

9/10/2021 
Làng CN An toàn không gian mạng: 

- Hội thảo: Khởi nghiệp cho sinh viên với an toàn không gian mạng 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 

12/10/2021 

Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp: 

- Hội thảo: Sinh viên Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo với an toàn không gian mạng (Kết hợp Làng CN An 

toàn không gian mạng) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 

16/10/2021 

Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp: 

Hội thảo: Cộng hưởng nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 

16/10/2021 

Làng CN logistics: 

Toạ đàm: Tương lai của nền Kinh tế số Việt Nam - Thương mại điện tử sau đại dịch 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

20/10/2021 
Làng Tạo tác động xã hội: 

Hội nghị: Nguồn vốn cho doanh nghiệp tạo tác động 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 12-

20/10/2021 

 

Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội: 

-Tọa đàm: Giáo dục  bình đẳng và tiếp cận cho mọi người  

- Diễn đàn: Đầu tư xã hội và trao giải SCI 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

20/10/2021 
Làng CN An toàn không gian mạng: 

Workshop 01: Xây dựng đội nhóm trong start up  

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 

23/10/2021 

Làng CN nền tảng chuyển đổi số: 

Webinar: Chủ đề Database 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 

29/10/2021 

Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo: 

Hội thảo: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 



Dự kiến 

30/10/2021 

Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp: 

- Hội thảo : Lãnh đạo và Đội nhóm: Chủ động-Sáng tạo-Hợp tác 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

30/10/2021 

Làng CN An toàn không gian mạng: 

Workshop 01: Quản trị nhân lực và tài chính cho start up 

 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 

Tọa đàm: Ứng xử của truyền thông với công nghệ tiên phong và Lễ ký ghi nhớ hợp tác thúc đẩy 

truyền thông hướng đến hình thành mạng lưới truyền thông Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo 

(KNST) (Cục NATEC, VP Đề án 844, Trung tâm NSSC, Làng CN Tiên phong, Làng CN Giải trí - 

Truyền thông) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 

Làng Dịch vụ hỗ trợ và kết nối cộng đồng: 

Hội nghị tổng hợp: Community leaders (kết nối các hệ sinh thái, CLB khởi nghiệp ĐMST của người Việt 

trên toàn thế giới) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 

Đối thoại công tư - Đánh giá tình hình năng lực và thách thức các thành tố hệ sinh thái tài chính để 

đảm bảo tính bao trùm và bền vững (SVF & Google.org & Youth Business International & USAID & 

Microsave Consulting) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 

Làng Đô thị thông minh và Công nghệ Bất động sản: 

Hội thảo: Phát triển bền vững từ góc nhìn đô thị thông minh và chuyển đổi số  (Làng Đô thị thông minh - 

Làng An toàn không gian mạng - Làng Tài chính) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tháng 

11/2021 

Dự kiến 

06/11/2021 

Làng CN Du Lịch Ẩm Thực & Nông Nghiệp Bản địa: 

Tổ chức Diễn đàn đổi mới sáng tạo Nông Nghiệp - Du lịch với chủ đề : Cơ hội và thách thức khai thác tài 

nguyên bản địa trong điều kiện bình thường mới : 3 diễn giả trong nước với 200 người tham dự  

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 

10/11/2021 

Làng Tạo tác động xã hội: 

Quản trị doanh nghiệp tạo tác động với cách tiếp cận khai vấn  

Sự kiện kết nối thị trường Vietnam ChangeMaker Challenge 2021 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

19/11/2021 
Làng CN An toàn không gian mạng: 

Workshop 06: Hướng dẫn gọi vốn cho các start up ngành an toàn thông tin  

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 



Dự kiến 

21/11/2021 

Làng Tạo tác động xã hội: 

Sự kiện kết nối thị trường Vietnam ChangeMaker Challenge 2021 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 

23/11/2021 

Làng CN nền tảng chuyển đổi số: 

Webinar: Chủ đề Platform strategy  

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 
Ban Kết nối đầu tư: 

Hội thảo: Xu hướng đầu tư cho startup tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn mới 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 
Đối thoại công tư - Hợp tác & Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái tài chính bao trùm và bền vững 

(SVF & Google.org & Youth Business International & USAID & Microsave Consulting) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 Hội thảo: Hệ sinh thái không biên giới - Bệ phóng cho các doanh nghiệp scale-up (SVF) 
Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 

Bộ Công thương: 

- Hội nghị: Kết nối sản phẩm của Startup vào siêu thị và kênh phân phối hiện đại 

- Hội nghị: Phát triển Thị trường Thương mại điện tử  cho Doanh nghiệp - trong bối cảnh chuyển đổi số và 

bứt phá sau đại dịch covid19 

 

 
Làng Đô thị thông minh và Công nghệ Bất động sản: 

Hội thảo: Tháng Đô thị thông minh với tiêu chí Con người là trung tâm 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 
Làng Dịch vụ hỗ trợ và kết nối cộng đồng: 

Tọa đàm các chuyên đề pháp lý về  hướng dẫn IPO, Pháp lý cơ bản và chuyên sâu  M&A 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 
Làng CN Tiên phong: 

Chiến dịch gây quỹ cộng đồng bằng công nghệ NFT (Blockchain) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tháng 

12/2021 

Dự kiến 

1/12/2021 

Làng Công Nghệ Du Lịch Ẩm Thực & Nông Nghiệp Bản địa: 

- Hội thảo: Xu hướng công nghệ Nông nghiệp - địa phương - du lịch; chia sẻ kinh nghiệm phát triển  bài 

học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch (dự kiến). Thiết kế chủ đề ưu tiên cho 

nông nghiệp.  

- Hội thảo: Xu hướng công nghệ Du lịch - Nông nghiệp - Địa phương; chia sẻ kinh nghiệm phát triển  bài 

học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch (dự kiến). Thiết kế chủ đề ưu tiên cho 

du lịch - ẩm thực  

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

02/12/2021   Làng Tạo tác động xã hội: Trực tiếp/ 



Kinh doanh tạo tác động vì mục tiêu phát triển bền vững khu vực Đông Nam Á Trực tuyến 

Dự kiến 

10/12/2021 

Làng CN Giáo dục: 

Chủ đề: Chuyển đổi số giáo dục: Thách thức và kỳ vọng 

Hội thảo: Giảng đường Online, kiến thức tương lai 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

12/12/2021   

Làng Tạo tác động xã hội: 

- Sự kiện kết nối đầu tư Vietnam ChangeMaker Challenge 2021  

- Triển lãm các Impact startup tiêu biểu trên nền tảng TECHFEST 247 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

14/12/2021 
Lễ khai mạc TECHFEST Vietnam 2020 

Chủ đề: Embracing Innovation - Reshaping The Future (Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

14/12/2021 
Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao (Lãnh đạo Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ, 

ban, ngành Trung ương và địa phương, cộng đồng KNST) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

15/12/2021 Lễ bế mạc và Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo TECHFEST 2021  
Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Dự kiến 

15/12/2021 

Làng Công Nghệ Du Lịch Ẩm Thực & Nông Nghiệp Bản địa: 

Hội nghị: Kết nối đối tác các Làng với Làng công nghệ Tài nguyên bản địa 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 

Làng Đô thị thông minh và Công nghệ Bất động sản: 

- Hội thảo: Phát triển bền vững từ góc nhìn doanh nghiệp kinh doanh 

- Hội thảo: Quy hoạch và phát triển đô thị quốc tế - tầm nhìn Việt Nam 2022 - 2030 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 
Làng CN tiên phong 

Hội thảo: Vietnam Frontier Tech Summit chủ đề Năm 2021 - Điểm bùng phát của Công nghệ Blockchain 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 
Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo: 

Vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho hoạt động sáng chế, đổi mới sáng tạo 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 

 

Hoạt động đồng hành 

Hàng tháng 

Làng Dịch vụ hỗ trợ và kết nối cộng đồng: 

Chuỗi chương trình "Gỡ rối CEO" 

Chuỗi đào tạo kiến thức nền và chuyên sâu về KDOL 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 



Chuỗi đào tạo Khóa khởi nghiệp cho startup 

Tháng 9/2021 

Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo: 

Tập huấn : Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo (Dự kiến 30/9/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Làng CN An toàn không gian mạng 

Tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về xây dựng đội nhóm (Dự kiến 22/9/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tháng 10/2021 

Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo: 

Tập huấn: Sáng kiến và nhận diện tài sản trí tuệ (Dự kiến 8/10/2021) 

Tập huấn: Kỹ năng khai thác thông tin và xác lập quyền sáng chế (Dự kiến 15/10/2021) 

Tập huấn: Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh (Dự kiến 29/10/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

 

Làng CN An toàn không gian mạng: 

Tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về tài chính/quản trị (Dự kiến 19/10/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tháng 11/2021 

Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo: 

Tập huấn: Xây dựng thương hiệu, thiết lập nhã hàng hóa, dịch vụ (Dự kiến 12/11/2021) 

Tập huấn: Hoạt động khai thác thương mại sáng chế hiệu quả (Dự kiến 26/11/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tháng 12/2021 

Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo: 

Tập huấn: Hoạt động Quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (Dự 

kiến 12/12/2021) 

 

 

 

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2021 

Tháng 9/2021 

Phát động cuộc thi (Ngày 16/09/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Nhận hồ sơ dự thi (Ngày 12/09/2021 đến 12/10/2021) 

Chuỗi hoạt động phụ: truyền thông quảng bá cuộc thi, diễn đàn trực tuyến, kết nối chuyên gia, kết nối 

đầu tư (Ngày 12/09/2021 đến 12/10/2021) 

Tháng 10/2021 
Vòng sơ loại theo Làng – Chọn ra top 10 mỗi Làng (3 đội có điểm cao nhất được vào thẳng top 60, 7 

đội còn lại tiếp tục tham gia vòng Chấm tuyển chọn top 60)  (Ngày 13/10/2021 đến 23/10/2021) 
Trực tiếp/ 



Vòng chấm tuyển chọn top 60 - Chọn ra 60 đội vào Vòng Đào tạo (Ngày 24/10/2021 đến 06/11/2021) Trực tuyến 

Tháng 11/2021 
Vòng Đào tạo - Chọn ra 20 đội vào Vòng Bán kết (Ngày 07/11/2021 đến 13/11/2021) Trực tiếp/ 

Trực tuyến Bán kết Cuộc thi Techfest 2021- Chọn ra 10 đội vào Chung kết (Ngày 21/11/2021 đến 30/11/2021) 

Tháng 12/2021 Chung kết Techfest 2021 -  Chọn đội Quán quân (Ngày 01/12/2021 đến 15/12/2021) Tại TP.HCM 

Tháng 2/2022 Các hoạt động hỗ trợ sau cuộc thi dành cho Top 10 (Tháng 2/2022 đến 4/2022)  

 

 

Đồng hành cùng Cuộc thi KN ĐMST Quốc gia và Thách thức ĐMST Quốc gia 

Tháng 8/2021 Làng CN Tiên phong: 

Cuộc thi olympic blockchain quốc tế (Từ 15/8/2021 đến 10/10/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Tháng 9/2021 Làng CN Du Lịch Ẩm Thực & Nông Nghiệp Bản địa: 

Cuộc thi tìm kiếm tài năng KN ĐMST (làng)  (Từ 9/2021 đến 11/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Làng Thách Thức và Sáng tạo xã hội: 

Giải pháp tương lai - thách thức và sáng tạo xã hội (Dự kiến 16/9/2021 đến 23/10/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Làng CN Tài chính: 

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Từ 15/9/2021 đến 

22/10/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Làng CN Giáo dục: 

Cuộc thi: Tạm dừng đến trường, không dừng học (Từ 15/9/2021 đến 23/10/2021)  

Online và tại BKHUP co-

working space 

Làng CN Logistics: 

Cuộc thi: Tìm kiếm sáng kiến đổi mới sáng tạo ngành Logistic (Từ ngày 25/9/2021 đến 20/10/2021) 

Trực tuyến sơ loại 

Chung kết trực tiếp 

Làng Đô thị thông minh và Công nghệ Bất động sản: 

Cuộc thi Làng Công nghệ Đô thị thông minh (Từ 9/2021 đến 12/2021) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 

Làng Sinh viên và Tuổi trẻ khởi nghiệp: 

Chủ đề : Innovate to Intergrate 

Cuộc thi: Vglobal Start (Dự kiến 16/09 - 26/10) 

Trực tiếp/ 

Trực tuyến 
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