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Giai đoạn 3. Tốt nghiệp Vườn ươm

- Sau khi xem xét tình hình hoạt động của DN trong thời 
gian ươm tạo, Ban điều hành Vườn ươm sẽ xem xét thời 
điểm tốt nghiệp vườn ươm cho các DN.

- Sau khi tốt nghiệp, DN hoạt động độc lập và không sử 
dụng các tiện ích về cơ sở vật chất của Vườn ươm. Dù vậy, DN 
cũng sẽ vẫn được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khác của Vườn 
ươm (tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại,...) với mức phí ưu 
đãi đặc biệt trong suốt hai năm tiếp theo từ khi tốt nghiệp;

- DN tốt nghiệp Vườn ươm có trách nhiệm duy trì mối 
quan hệ và hỗ trợ cộng đồng DN được ươm tạo trong 
Vườn ươm.

Quyền lợi của doanh nghiệp ươm tạo

DN tham gia Vườn ươm được quan tâm hỗ trợ ở mức cao 
nhất các điều kiện đảm bảo cho hoạt động:

- Hỗ trợ tư vấn chuyên gia trong việc phát thảo chiến 
lược, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, các kỹ năng điều hành 
thông qua đội ngũ doanh nhân, trí thức giàu kinh nghiệm 
cộng tác với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp;

- Hỗ trợ tài chính dưới hình thức cho vay lãi suất thấp 
hoặc không lãi suất;

- Hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi cho hoạt 
động DN (mặt bằng làm việc tại vị trí trung tâm TP. HCM, 
trang thiết bị văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại,...);

- Hỗ trợ nhân lực thực hiện các công việc thường xuyên 
hoặc bán thường xuyên cho doanh nghiệp (lễ tân, thư ký, 
kế toán,...);

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại thông qua các chương 
trình giao lưu nhằm tìm kiếm và giới thiệu các đối tác kinh 
doanh, xây dựng mối quan hệ với khách hàng. 

Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
 NHÂN NGUYỄN

Khái quát về Quỹ
Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Quỹ) với tổng nguồn 
vốn là 30 tỷ đồng, do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
TP. HCM quản lý. Quỹ được điều hành bởi Trung tâm Hỗ 
trợ Thanh niên Khởi nghiệp. Mục đích chính của Quỹ nhằm 
khuyến khích tinh thần kinh doanh, cổ vũ khát vọng làm 
giàu chân chính cho những người trẻ, thông qua giải pháp 
vốn cho thanh niên làm kinh tế.

Quỹ phục vụ 3 nhóm đối tượng: dự án cá nhân, dự án tập 
thể và dự án doanh nghiệp mới thành lập, với chính sách 
tài trợ khá linh hoạt: hạn mức cho dự án cá nhân tối đa 100 
triệu đồng, dự án tập thể tối đa 200 triệu đồng, dự án doanh 
nghiệp tối đa 450 triệu đồng; thời hạn cho vay tối đa 36 
tháng; lãi suất cho vay căn cứ theo tình hình hoàn trả vốn vay 
(trả đúng hạn, lãi suất 0,8%/tháng/tổng số tiền vay; trả quá 
hạn, lãi suất 1,2%/tháng/tổng số tiền vay). Tổng số tiền phải 
trả hàng tháng là tổng số tiền gốc (tổng số tiền vay chia cho 
thời hạn vay) và tiền lãi (tổng số tiền vay nhân cho lãi suất).

Vay vốn cho dự án cá nhân

3 nhóm đối tượng được vay:

- Thanh niên thuộc gia đình diện nghèo, có sức lao động, 
phương án sử dụng vốn;

Bộ hồ sơ vay vốn dành cho cá nhân
- Đơn đề nghị vay vốn (có xác nhận của địa 

phương cư trú; Hội LHTN Việt Nam Phường/Xã 
và Hội LHTN Việt Nam Quận/Huyện); 

- Dự án kinh doanh cá nhân; 
- Đơn yêu cầu bảo lãnh; 
- Bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh 

(nếu là dự án kinh doanh dịch vụ);
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (nếu là dự án nuôi trồng);
- Bản sao có công chứng hợp đồng thuê mặt 

bằng/đất canh tác (nếu có);
- Bản sao có công chứng CMND và hộ khẩu của 

người vay vốn;
- Bản sao có công chứng CMND và hộ khẩu của 

người bảo lãnh;
- Giấy tờ khác (có liên quan).
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- Thanh niên có nhu cầu làm kinh tế tại một số vùng 
nông thôn mới;

- Thanh niên có nguyện vọng làm kinh tế, có ý tưởng 
kinh doanh nhưng thiếu vốn.

Điều kiện vay: thanh niên phải đáp ứng đủ các điều 
kiện sau thì mới có thể thực hiện các thủ tục vay vốn 
từ Quỹ:

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;

- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn 
cam kết;

- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ khả thi và có hiệu quả;

- Độ tuổi từ 18 - 35 tuổi;

- Cư trú tại TP. HCM (có hộ khẩu hoặc KT3);

- Không thuộc các đối tượng đã được sử dụng các 
nguồn Quỹ do Đoàn – Hội giới thiệu hoặc ủy thác;

- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân 
sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp 
luật.

Vay vốn cho dự án tập thể

3 nhóm đối tượng được vay

Quỹ phục vụ cho tập thể thanh niên (gồm nhiều thanh 
niên) có nhu cầu cùng vay vốn cho một dự án chung:

- Nhóm thanh niên trong các nhóm dịch vụ cộng đồng;

Bộ hồ sơ vay vốn dành cho tập thể
- Đơn đề nghị vay vốn (có xác nhận của địa 

phương cư trú; Hội LHTN Việt Nam Phường/Xã và 
Hội LHTN Việt Nam Quận/Huyện);

- Dự án kinh doanh tập thể;
- Đơn yêu cầu bảo lãnh ;
- Bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh/

giấy phép thành lập DN;
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (nếu dự án thực hiện ở mặt bằng sẵn có);
- Bản sao có công chứng hợp đồng thuê mặt 

bằng/đất canh tác (nếu dự án thực hiện ở địa điểm 
thuê mướn);

- Bản sao có công chứng CMND và hộ khẩu của 
từng thành viên trong tập thể vay vốn;

- Bản sao có công chứng CMND và hộ khẩu của 
người bảo lãnh vay vốn;

- Giấy tờ khác (có liên quan).

- Nhóm thanh niên có ý tưởng hình thành các hợp tác 
xã thanh niên;

- Có dự án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 
thanh niên địa phương.

Điều kiện vay: nhóm thanh niên phải đáp ứng đủ các 
điều kiện sau thì mới có thể thực hiện các thủ tục vay 
vốn từ Quỹ:

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;

- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn 
cam kết;

- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ khả thi và có hiệu quả;

- Các thành viên từ 18-35 tuổi, không cùng gia đình;

- Cư trú tại TP. HCM (có hộ khẩu hoặc KT3)

- Tối thiểu 2/3 tổng số thành viên trực tiếp tham gia 
vào kinh doanh;

- Không thuộc các đối tượng đã được sử dụng các 
nguồn Quỹ do Đoàn – Hội giới thiệu hoặc ủy thác;

- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân 
sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp 
luật.

Thủ tục, hồ sơ vay 

Để được vay vốn từ Quỹ, dự án phải có sự bảo lãnh từ 
người thân hoặc người hiểu rõ về dự án, có hộ khẩu tại 
TP. HCM, có khả năng tạo ra thu nhập hoặc có tài sản 
đảm bảo khả năng trả nợ thay cho chủ dự án, hiểu rõ 
nghĩa vụ của người bảo lãnh và xác nhận đơn đề nghị 
bảo lãnh cho dự án.

Chủ dự án chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định và nộp cho 
Ủy ban Hội LHTN Phường/Xã. Trung tâm Hỗ trợ Thanh 
niên Khởi nghiệp sẽ phối hợp với Ủy ban Hội LHTN 
Phường/xã và Quận/Huyện cùng trực tiếp tiến hành 
thẩm định tính khả thi của dự án. Sau khi thẩm định, 
Trung tâm sẽ xem xét, quyết định việc ký hợp đồng và 
phát vay cho dự án. 
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