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MÔ HÌNH HÀNH TRÌNH THÀNH DOANH NHÂN CỦA VINEN
Là những người có khát vọng khởi nghiệp những chưa có điều kiện 
khởi nghiệp hoặc chưa muốn tạo dựng doanh nghiệp.

Do một cá nhân hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình đứng ra khởi 
nghiệp tại một địa điểm, không có con dấu và không xuất hóa đơn đỏ.

Một hoặc một nhóm người có khát vọng thay đổi, thành lập phát triển 
công ty của họ bằng khả năng nắm bắt cơ hội, tư duy đổi mới, chấp nhận 
rủi ro và tạo ra những thành quả cho bản thân cũng như toàn xã hội.

Là những người có tinh thần khởi nghiệp, có khát vọng kinh doanh 
trên nền tảng công nghệ và mang tính chất sáng tạo rất cao.

Là những người có tinh thần khởi nghiệp, có khát vọng kinh doanh 
trên nền tảng công nghệ và mang tính chất sáng tạo đột phá (là 
những sản của trí thông minh nhân tạo).

TIỀN KHỞI NGHIỆP - iNCUBATOR

KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH - SHOP KEEPER

Khởi nghiệp truyền thống - BUSINESS START

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO - STARTUP

KHỞI NGHIỆP THÔNG MINH - SMARTUP

KHỞI NGHIỆP (ENTREPRENEUR)

iVINEN1 2
Tất cả vì hội viên để

những người có khát vọng 
khởi nghiệp và sáng lập 

doanh nghiệp thành công.

Các chương trình đào tạo luôn được 
xây dựng, cải tiến và tổ chức liên 
tục với những chuyên gia tầm cỡ.

Tổ chức các chương trình huấn 
luyện TOT, thúc đẩy sáng tạo và 

chuyển giao công nghệ, R&D sản 
phẩm mới.

ươm mầm
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NƠI ƯƠM MẦM VÀ NÂNG TẦM DOANH NHÂN VIỆT

Lan tỏa tinh thần khởi 
nghiệp để ươm mầm tư 

duy làm chủ.

NÂNG TẦM
Tầm của lãnh đạo là tầm 
của tổ chức. Con đường 

nâng tầm là con đường học 
tập không ngừng.
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HIỆP HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA
Nơi ươm mầm và nâng tầm Doanh nhân Việt

BAN LÃNH ĐẠO
HIỆP HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

Nhiệm kỳ 2021 - 2026

GS.TS. MAI TRỌNG NHUẬN
Ủy viên Ban chấp hành

Cố vấn Hiệp hội

GS.TS. ĐINH XUÂN DŨNG
Ủy viên Ban chấp hành

Cố vấn Hiệp hội

TS. VŨ TIẾN LỘC
Chủ tịch Danh dự

TÔN CHỈ

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia là 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp dành 
cho những người có khát vọng 
khởi nghiệp và sáng lập doanh 
nghiệp Việt Nam bao gồm những 
công dân, pháp nhân Việt Nam 
hoạt động trong lĩnh vực khởi 
nghiệp hoặc liên quan đến khởi 
nghiệp theo quy định của pháp 
luật tự nguyện thành lập và hoạt 
động với mục đích tập hợp, hợp 
tác, truyền cảm hứng, tận tâm, 
tận lực giúp đỡ nhau, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của hội 
viên; thúc đẩy phát triển doanh 
nghiệp lớn mạnh bền vững, hiện 
thực hóa giấc mơ khởi nghiệp 
Việt Nam với tôn chỉ “Phụng sự 
Dân tộc, hưng thịnh Quốc gia.”

TS. ĐINH VIỆT HÒA
Phó Giáo sư Đại học Capitol

Chủ tịch Sáng lập



BAN CHẤP HÀNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

THS.THẠCH LÊ ANH
Phó Chủ tịch

TS.VŨ MẠNH CƯỜNG
Phó Chủ tịch

DOANH NHÂN LÝ ĐÌNH QUÂN
Phó Chủ tịch

TS.PHẠM HỒNG QUẤT
Ủy viên

DOANH NHÂN HỒ HUY
Phó Chủ tịch

GS.TS.ĐINH VĂN HIẾN
Phó Chủ tịch thường trực

THS.NGUYỄN THÁI HƯNG
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH
Phó Chủ tịch

NGUYỄN QUANG HUY
Ủy viên Ban Thường vụ

TS.HOÀNG LÊ MINH
Ủy viên Ban Thường vụ

THS.TRƯƠNG LÝ HOÀNG PHI
Ủy viên Ban Thường vụ

THS.NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN
Ủy viên Ban Thường vụ

Nghĩ lớn, hành động nhỏ, 
hành động tốc độ, dũng 

cảm, luôn tìm các cách thức 
mới và trên nền tảng công 

nghệ để tăng trưởng và phát 
triển bền vững.

1
Minh bạch, tự trọng, tôn 
trọng (cá nhân, khác biệt, 
đa dạng) và trách nhiệm.

2
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Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia
được thành lập theo Quyết định số 702/QĐ-BNV, ngày 6/6/2021, về việc cho 

phép thành lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ
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BAN CHẤP HÀNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thu hút, kết nối, nuôi dưỡng 
và truyền cảm hứng các hội 
viên, đối tác và khách hàng.

3
Dẫn dắt bởi kết quả hoạt 
động trong mọi lĩnh vực 

chúng ta làm vì sự phát triển 
của từng cá nhân trong Hiệp 
hội, vì hội viên, vì đối tác  và vì 

xã hội.

4

LS. LÊ THỊ NHƯ HƯƠNG
Ủy viên

PHẠM VĂN TAM
Ủy viên

TRẦN UYÊN PHƯƠNG
Ủy viên

HUỲNH ANH VŨ
Ủy viên

TS. TRỊNH THỊ THU HÀ
Ủy viên

LÊ HỮU TÌNH
Ủy viên

ĐOÀN NGỌC LY
Ủy viên

PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG MINH
Ủy viên

THS. ĐINH THỊ THU HẢI
Ủy viên

THS. NGUYỄN VĂN KHOA
Ủy viên

NGUYỄN CẢNH BÌNH
Ủy viên

TS. LƯU TIẾN MINH
Ủy viên



BAN CHẤP HÀNH

BAN KIỂM TRA

CHỨC NĂNG

ĐẶNG VIẾT HÙNG
Ủy viên

LÊ OANH
Ủy viên

THS.ĐINH THÀNH HƯNG
Ủy viên

PHẠM NGỌC THANH
Ủy viên

THS.ĐINH THỊ THÚY
Ủy viên

TỐNG VĂN GIÁP
Ủy viên

THS.TRẦN QUANG CHÂU
Ủy viên

PHÙNG TÔ CƯỜNG
Ủy viên

NGUYỄN THỊ MAI HỒNG
Ủy viên

Đại diện để thúc đẩy và bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp, 

chính đáng của hội viên 
trong các quan hệ trong 

nước và quốc tế

1
Thúc đẩy tinh thần khởi 
nghiệp toàn dân; huấn 

luyện, đào tạo; tư vấn và 
phản biện; kết nối cung cầu  
và thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo yêu cầu.

2

ĐẶNG QUỐC LỊCH
Ủy viên

LS.TRƯƠNG THANH ĐỨC
Ủy viên

ĐINH VĂN DƯƠNG
Trưởng Ban Kiểm tra

VŨ TRỌNG THUẦN
Ủy viên Ban Kiểm tra

TỐNG THỊ HOA
Ủy viên Ban Kiểm tra
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KHỞI NGHIỆP LÀ CON ĐƯỜNG
ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG

Kính thưa anh chị em doanh nhân thân mến

Chúng ta đang sống trong một thế giới hội nhập, mở ra 
nhiều cơ hội cho sự phát triển, đồng thời kích thích tinh thần 
khởi nghiệp, tạo dựng lên nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp 
Việt Nam hùng mạnh. Tinh thần khởi nghiệp ở giai đoạn 
hiện tại đang là hào khí và là triết lý văn hóa của dân tộc.

Chúng ta đều xác tín rằng, một quốc gia sở hữu nhiều 
doanh nghiệp, thì thu nhập của người dân quốc gia đó càng cao.

Đơn cử, Singapore cứ 32 người có một doanh nghiệp, Mỹ, 
48 người, Nhật Bản 27, Đức 49, để rồi họ có mức thu nhập 
trên 40 nghìn $/năm. Trong khi đó ở phía các nước có số 
lượng doanh nghiệp thấp, đơn cử Philippines 118 và Việt Nam 
với dân số 98 triệu dân, chúng ta chỉ có trên 700 nghìn doanh 
nghiệp đã bao gồm cả những doanh nghiệp đang trong nguy 
cơ phá sản. Nghĩa là có tới 140 người mới có 1 doanh nghiệp.

Và như vậy, để trở thành 1 quốc gia phát triển như Nhật 
Bản, Đức, Singapore hay nhiều quốc gia phát triển khác… 
Việt Nam cần ít nhất gần 2 triệu doanh nghiệp nữa.

Tuy nhiên, do rất nhiều lý do khác nhau, vì áp lực cạnh 
tranh, vì thiếu vốn, vì thiếu năng lực quản lí, vì thiên tai, dịch 
bệnh… hàng năm có tới hàng chục ngàn doanh nghiệp phải 
đóng cửa hoặc giải thể. Như vậy, lấy số doanh nghiệp được 
thành lập mới, trừ đi số doanh nghiệp giải thể, chúng ta có 
thể nhận thấy, mỗi năm chúng ta còn lại khoảng chục nghìn 
doanh nghiệp. Nếu chúng ta đặt mục tiêu 2 triệu doanh 
nghiệp có lẽ phải cần đến nhiều chục năm nữa, Việt Nam 
mới đạt được.

Vậy dân tộc ta khi nào mới hưng thịnh? Tất cả đều phụ 
thuộc vào tốc độ mở ra những doanh nghiệp mới và chuyển 
hóa những doanh nghiệp đó thành những tập đoàn mang 
thương hiệu toàn cầu.

Và các anh chị kiến tạo nên cộng đồng doanh nghiệp ấy.
Nhìn về góc độ lịch sử. Năm 1945, Nhật Bản đã thất bại 

trong chiến tranh, hứng chịu 2 quả bom nguyên tử, các nhà 
máy xí nghiệp bị phá hủy, song 25 năm sau, năm 1970, Nhật 
Bản đã trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ 2 thế giới và 
ngày càng phát triển và người ta gọi bằng một mỹ từ “Thần 
kỳ Nhật bản.” Họ đã tập trung phát triển khởi nghiệp.
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Năm 1961, Hàn Quốc sau những năm kiệt quệ của chiến tranh và chia cắt đất 
nước đã gửi hàng nghìn người đến các nước tiên tiến để học tập, hàng nghìn doanh 
nghiệp mới được thành lập. Và 25 năm sau, “Kỳ tích sông Hàn” đã làm rạng danh 
châu Á. Họ đã chọn con đường khởi nghiệp.

Năm 1978, một đất nước bước ra từ “đống tro tàn,” kiệt quệ từ 3 chính sách: “đại 
nhảy vọt”, “3 ngọn cờ hồng” và đỉnh điểm là cuộc cách mạng văn hóa (1965-1975). 
Hàng triệu người dân Trung Quốc bị chết đói. 25 năm sau, năm 2003, Trung Quốc đã 
có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới và trở thành đối trọng với tất cả những 
quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Họ đã chọn con đường phát triển khởi nghiệp.

Và nhiều quốc gia khác cũng tương tự, họ đều có khát vọng, có sự lựa chọn khởi 
nghiệp và cũng đã cần 25 năm để khẳng định.

Vậy Việt Nam ta thì sao?
Với hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành 

tựu kinh tế quan trọng, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Tuy 
vậy, Việt Nam vẫn nằm trong số những nước có nền kinh tế chậm phát triển, thu 
nhập bình quân đầu người thấp. Và khát vọng cháy bỏng của toàn dân là đến năm 
2045 trở thành quốc gia hùng cường.

Vậy với 25 năm, từ năm 2021 đến năm 2045, Việt Nam có thể trở thành “Thần 
kỳ Việt Nam” hay “Kỳ tích Việt Nam” không? Chắc chắn cũng không đi nằm ngoài 
chiến lược phát triển khởi nghiệp.

Và các anh chị đã bền bỉ trên hành trình kiến tạo ấy.  
Khởi nghiệp kiến tạo đất nước là nhiệm vụ của toàn dân tộc, mà bất cứ ai là 

người Việt, dù sống ở nơi đâu cũng sẽ có những hành động khôn ngoan và cụ thể để 
đưa đất nước hưng thịnh. Chính vì vậy, logo của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia lấy 
chữ N (viết hoa) có ngụ ý Quốc gia và dân tộc làm trọng. Tên nước có thể thay đổi, 
nhưng dân tộc mãi mãi trường tồn. Và đó cũng là ý nghĩa của tôn chỉ: “Phụng sự 
Dân tộc, hưng thịnh Quốc gia.”

Tôi hiểu rằng, với tư cách là một doanh nhân khởi nghiệp, cả cuộc đời các anh 
chị là của sự khám phá, của đổi mới, của sự hy sinh chấp nhận khó khăn để vươn tới 
đỉnh cao chinh phục. Song, hơn ai hết, chúng ta đều hiểu rằng, khi tất cả mọi ngôn 
từ đã được nói ra, mọi công việc đã được hoàn thành, tất cả khả năng của những nhà 
lãnh đạo sẽ không được đánh giá bằng những gì cá nhân hay thậm chí tập thể của 
chúng ta đạt được trong thời gian lãnh đạo. Nhưng sau khi ra đi, chúng ta sẽ bị phán 
xét bằng chính những hiệu quả do cá nhân và tập thể trong thời gian chúng ta không 
còn là lãnh đạo. Bởi lẽ, năng lực lãnh đạo doanh nghiệp không được định giá bởi 
những gì chúng ta đi về phía trước, mà được định giá bởi những gì chúng ta để lại 
phía sau. Nhà lãnh đạo hiểu hơn ai hết rằng, mình phải để lại Di sản.

Cả dân tộc đang chờ đợi thành quả từ các anh, chị. Và với niềm tin mãnh liệt về 
đất nước phát triển, bởi lẽ chúng ta được dẫn dắt bởi đức tin dân tộc, sự khôn ngoan 
và hành động không ngừng của cả dân tộc.

Trân trọng!
Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia
TS. Đinh Việt Hòa



VINEN ECO

Nơi ươm mầm 
và nâng tầm 
doanh nhân 
Việt.”

"

Thúc đẩy tinh thần khởi 
nghiệp và hoạt động sáng tạo
Một đất nước giàu mạnh khi đất nước 
có nhiều ông chủ mạnh

Đào tạo về khởi nghiệp
và phát triển doanh nghiệp
nguyên nhân lớn nhất đưa các doanh 
nghiệp phá sản là thiếu tri thức.

Nghiên cứu, tư vấn, phản biện
VINEN sẽ là nơi các doanh nghiệp gặp 
gỡ những nhà tư vấn để thúc đẩy kinh 
doanh phát triển hơn.

Phát triển nguồn lực tài chính 
và kết nối đầu tư
VINEN sẽ kết nối những nhà đầu tư 
với những doanh nghiệp.

Kết nối cung cầu, xúc tiến 
thương mại 
Nơi đây sẽ là nơi các doanh nghiệp 
quảng bá và đưa sản phẩm tới khách 
hàng bằng VINENMART

Chúng ta cùng Đối thoại
Những chính sách đi vào thực tiễn, 
những doanh nghiệp cần sự trj giúp 
của chính quyền... Nơi đây sẽ là nơi 
gặp gỡ, đối thoại...

GIỚI THIỆU VINEN

DOANH 
NHÂN 

HỌC VỤ

Chương trình "Bình dân học vụ" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động 
nhằm giải quyết "giặc dốt" để xóa đói giảm nghèo đã thành công mỹ 

mãn. Và để Việt Nam sánh vai với các cường quốc 5 Châu bằng sự thịnh 
vượng, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia kêu gọi và thực hiện chương trình 

"Doanh nhân học vụ" với con đường doanh nhân dạy nhau để cùng nhau 
phát triển.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông (Bộ KH-ĐT) trao Quyết định VINEN
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Ngoài những chương trình thường tuần, 
Vinen tổ chức 4 chương trình lớn hàng 
năm:

1. Hội nghị Thượng đỉnh Nhà Khởi nghiệp 
(VietNam National Entrepreneur 
Summit) được tổ chức ngày 6/3.

2. Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia
(VietNam National Entrepreneur 
Network) ngày 6/6.

3. Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam
(VietNam Startup 4.0), ngày 6/9.

4. Ngày Vinen Day (Sinh nhật Vinen), 
ngày 6/12

Phụng sự Dân tộc
Hưng thịnh Quốc gia

156  chương trình
CAFE THỨ NĂM

tính đến 11/2020) đã 
tổ chức, thu hút hàng 

nghìn lượt doanh 
nhân tham dự.

06 CUỘC
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH 

NHÀ KHỞI NGHIỆP,  
chương trình Khởi nghiệp 

Sáng tạo Việt Nam 
(VietNam Startup 4.0)

> 10
chương trình hội 

thảo về doanh 
nghiệp, doanh nhân 

với quy mô rất lớn 

01 (LỊCH SỬ)
Là đơn vị tổ chức cho 

hàng trăm ngàn người 
xem và cổ vũ trận Chung 

kết bóng đá U23 Việt Nam 
(2018) tại Sân vận động 

Mỹ Đình. 

SỰ KIỆN VINEN

Công dân và pháp nhân Việt Nam có khát vọng khởi nghiệp và sáng lập doanh 
nghiệp, bao gồm những nhà sáng lập doanh nghiệp, doanh nhân, người chuẩn bị 
khởi nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, người có kiến thức, kinh nghiệm, tổ chức, 
cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực hoặc liên quan đến khởi nghiệp, hỗ trợ khởi 
nghiệp theo quy định của pháp luật có điều kiện tham gia các hoạt động của Hiệp 
hội; tự nguyện có Đơn gia nhập Hiệp hội (theo mẫu do Hiệp hội quy định).

Chúc mừng bạn đã có cơ hội trở thành thủ lĩnh. Từ iVinen bạn có thể nâng vị trí của 
bạn lên thành lãnh đạo, những vị trí cao hơn của Vinen, để bạn được hưởng rất 
nhiều những quyền lợi trong hệ sinh thái VINEN như tham gia nhiều khóa học miễn 
phí, giao lưu với các doanh nhân trên toàn quốc...
Được dự tham dự Đại hội và ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp hành Hiệp hội và Ban 
Kiểm tra Hiệp hội. Được giới thiệu hội viên mới. Được khen thưởng theo quy định 
của Hiệp hội và nhiều quyền lợi khác.

B1: HỘI VIÊN

Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Được 
Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được 
tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội; được kiến 
nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến 
lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội. 

B2: QUYỀN LỢI

B3: DẪN DẮT

VINENMART
GIA TĂNG KẾT NỐI - BÙNG NỔ DOANH THU
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“KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC”

Nguyên tắc số 1 của thành công: 
Better before Cheaper (Hãy tập trung vào CHẤT LƯỢNG)*
*Theo Bài báo 3 bài học doanh nghiệp thành công, đăng trên Harvard Business Review

Với công nghệ bán hàng 4.0 (Affiliate marketing). Hàng nghìn 
người sẽ trở thành người bán hàng và giới thiệu sản phẩm của 
mình mà không phải trả lương.

NÂNG CAO DOANH SỐ, KHÔNG PHẢI TRẢ LƯƠNG

Là thành viên của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nên có cơ hội được 
đầu tư và đồng thời được tham gia thành viên Quỹ Khởi nghiệp Quốc 
gia để đi đầu tư các dự án tiềm năng.

CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Tiết kiệm hàng trăm triệu chi phí đào tạo trong 
doanh nghiệp: Khi là thành viên của sàn 
Vinenmart.com, chủ doanh nghiệp và nhân viên 
sẽ được học miễn phí hàng chục khóa đào tạo 
lãnh đạo, bán hàng, phát triển kỹ năng… từ 
những chuyên gia hàng đầu Việt Nam.

HỌC TẬP MIỄN PHÍ

Doanh nhân sẽ có cơ hội gặp gỡ những doanh nhân 
thành đạt, những chính trị gia, những chuyên gia hàng 
đầu Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, thương hiệu được 
in đậm tâm trí hàng chục triệu người chỉ sau 3 tháng.

KẾT NỐI VÀ LAN TỎA THƯƠNG HIỆU

Với hệ thống nền tảng công nghệ 4.0 hiện 
đại nhanh, phủ rộng doanh nhân dễ dàng 
đưa những sản phẩm là những đứa con tinh 
thần của mình ra thị trường.

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
VINEN
BOSS

DOANH CHỦ

Hành trình
thành ông Chủ

VĨ ĐẠI

BSL M
ODEL

“Chúng ta mong cộng đồng doanh 
nghiệp, các tổ chức hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp và khởi nghiệp cùng tất 
cả các cá nhân có khát vọng khởi 
nghiệp sẽ hội tụ về đây “nối vòng tay 
lớn” để khởi nghiệp cùng Hiệp hội 
Khởi nghiệp Quốc gia của chúng ta 
nhằm gìn giữ, tôn vinh và phát huy 
cho được 4 chữ vàng: “Khởi nghiệp 
quốc gia” để toàn dân kiến quốc, vì sự 
nghiệp phát triển của đất nước này.”

TS. Vũ Tiến Lộc
Chủ tịch danh dự
Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

TS.Vũ Tiến Lộc trao tặng bức hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp
cho tân Chủ tịch Hiệp hội



KÍCH HOẠT QUỸ TRỢ GIÁ

NHẬN LINK ĐĂNG KÝ

Với mô hình phát triển qua công nghệ tiếp thị liên kết (a�ili-
ate), người dùng đăng ký sử dụng và mua sắm trên sàn qua 
đường link, hoặc quét QR code của người giới thiệu.

MUA SẮM VÀ PHÁT TRIỂN

Tận hưởng mua sắm thông minh để được trợ giá từ 
Quỹ trợ giá lên đến 50% giá sản phẩm. Phát triển cộng 
đồng thành viên và mua sắm để được thưởng từ Quỹ 
truyền thông của Hiệp hội.

TẢI APP VINENMART

Người dùng tài ứng dụng Vinenmart từ CH 
Play (cho các điện thoại dùng nền tảng 
Android như Samsung, Oppo, Vinsmart...) và 
trên App Store cho IOS (Iphone).

THAM GIA HỘI VIÊN 

Đóng phí hội viên để kích hoạt Quỹ trợ giá tiêu 
dùng và tận hưởng những giá trị trong Hệ sinh 
thái Khởi nghiệp Quốc gia.

ĐĂNG NHẬP

Người dùng đăng nhập với tài khoản của 
mình (xác định bằng số điện thoại). Sau 
đó vào mục tài khoản để bổ sung thông 
tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng, số tài 
khoản để nhận tiền hoa hồng.

TIÊU DÙNG THÔNG MINH



VINENMART
GIA TĂNG KẾT NỐI - BÙNG NỔ DOANH THU
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Hàng nghìn lãnh đạo doanh nghiệp
đã tham dự Ngày nhân sự Việt Nam 2016

Doanh nhân khởi nghiệp là những 
người có một khát vọng thay đổi, 
phát triển công ty của họ bằng tư 
duy sáng tạo; nắm bắt cơ hội; có khả 
năng lực thu hút và quản lý nguồn 
lực; chấp nhận rủi ro và tạo ra những 
thành quả cho bản thân cũng như 
toàn xã hội.”

QUAN HỆ LÀ TÀI SẢN

HỆ THỐNG SÀN TMĐT QUỐC GIA

VINENMART

GIA TĂNG KẾT NỐI - BÙNG NỔ DOANH THU

R

VINENMART

GIA TĂNG KẾT NỐI - BÙNG NỔ DOANH THU

R

QUỸ TRỢ GIÁ TIÊU DÙNG

THÚC ĐẨY KẾT NỐI THƯƠNG MẠI

Với công nghệ bán hàng 4.0 Vinenmart sẽ đưa 
con người đến gần nhau hơn, giúp khách hàng 
dễ dàng mua sắm hàng hóa mà không cần bước 
ra khỏi nhà, hoặc văn phòng khi thời tiết nóng 
nực, hay rét buốt, ô nhiễm và giao thông không 
an toàn.

MUA HÀNG KHẮP NƠI

Với hàng trăm nghìn sản phẩm từ hàng nghìn 
gian hàng chính hãng, bạn dễ dàng chọn lựa 
những sản phẩm yêu thích chỉ cần kích vào sản 
phẩm để mua, công việc còn lại Vinenmart sẽ lo 
cho bạn.

chính hãng và đa dạng

Công nghệ 4.0 đã cắt bớt những khâu trung gian 
mà vẫn đảm bảo tính hệ thống. Đặc biệt 
Vinenmart kết nối công thanh toán Quốc gia 
(NAPAS) cho tất cả các loại thẻ thanh toán trong 
nước và quốc tế mà an toàn tuyệt đối.

QUY TRÌNH NHANH CHÓNG

Vinenmart kết nối với hệ thống giao hàng NINJA 
VAN, là đơn vị giao hàng uy tín và lớn nhất Đông 
Nam Á sẽ đáp ứng nhu cầu đúng hạn, an toàn và 
tận tâm.

GIAO HÀNG TẬN TÂM

ĐẶC BIỆT THÀNH VIÊN CỦA VINEN ĐƯỢC QUỸ TRỢ GIÁ TIÊU DÙNG TẤT CẢ SẢN PHẨM

(Trích nguồn từ Đinh Việt Hòa (2012), 
Tinh thần Khởi nghiệp kinh doanh - 
Trái tin của một doanh nhân, NXB 
Đại học Quốc gia Hà Nội)



 Mỗi năm 70.000 – 90.000 doanh nghiệp
đóng cửa ở Việt Nam

NGUYÊN NHÂN

CHÚNG TÔI NHẬN RA

GIẢI PHÁP CỦA VINEN
NỀN TẢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN VINENEDU

Kiến thức 
“chất”: bài 

giảng càng hay, 
càng “ngứa”, 

tương tác càng 
nhiều, càng 

sâu

“người 
thật, việc 

thật”: Càng 
thành công, 
kinh nghiệm 
phong phú, 

càng thu hút.

“chất”
thầy càng 
“chất”, dự 
càng đông

DOANH 
NHÂN

VIỆT NAM 
“KHÁT 
HỌC” 
HÀNG 
CHẤT

Nguyên nhân

sâu xa là chết vì 

THIẾU HIỂU BIẾT!!!
 29% 

23% 

42% Thiếu kiến thức sản phẩm

Thiếu kiến thức tài chính

Thiếu kiến thức nhân sự

Tránh đầu tư tốn 
kém từ các lớp 
học o�ine và an 
toàn trong thời 
kỳ dịch bệnh?

Lãnh đạo có thể 
quản lý được chất 
lượng giảng dạy và 
quá trình học tập 
của sinh viên?

lên lịch các chương 
trình khai giảng, 
hay sự kiện của 
trường một cách 
chuyên nghiệp?

Đăng tải đội ngũ 
chuyên gia và có 
thể đăng tải những 
bài nghiên cứu 
khoa học để đọc giả 
có thể tham khảo?

Làm thế nào
lan tỏa thương 
hiệu và tuyển 
sinh một cách 
dễ dàng?

Có kho bài giảng 
tinh hoa của các 
đồng nghiệp từ các 
trường đào tạo có 
chất lượng khác.

NHÂN HIỆU

04
KHUÔN KHỔ

02
GIÁ TRỊ

06

SÁNG TẠO

01
KẾ HOẠCH

03
NGUỒN LỰC

05

học tập liên tục



Những đầu sách nổi tiếng do TS. Đinh Việt Hòa viết và dịch

Một Quốc gia 
giàu mạnh là 
quốc gia có 
nhiều ông chủ 
doanh nghiệp 
mạnh.”

"

“Mọi sự thành hay bại đều do lãnh đạo. Chính vì thế giáo dục
nhà trường, hay tổ chức thành công, hay thất bại đều do lãnh đạo.”

Chỉ cần cài 1 lần duy nhất trên điện 
thoại thông minh (trên CH Play cho 
Samsung, Oppo, Vinsmart... và App 
Store cho Iphone.

Điền thông tin cá nhân (tên, email, số 
điện thoại) website của Vinen hoặc 
đường link từ website mà Vinen tổ 
chức đào tạo mà không cần phải mật 
khẩu, đường link.

Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được tài 
chính, được trải nghiệm từ công nghệ 
mới và đặc biệt được kinh doanh kiếm 
tiền từ các bài học qua công cụ 
a�iliate.

Tham gia buổi học

Đăng ký học

Cài app Google Meet hoặc Zoom

NỀN TẢNG GIÁO DỤC VINENEDU

Tổ chức họp hoặc dạy học trực tuyến 
mọi lúc, học mọi nơi, trên mọi ứng 
dụng từ điện thoại, iPad, máy tính...

Học mọi nơi

TS.ĐINH VIỆT HÒA
Phó Giáo sư Đại học Capitol
Chủ tịch Sáng lập



Khởi nghiệp là công cuộc. Doanh 
nhân khởi nghiệp là người không 
biết mệt mỏi, không biết thỏa mãn 
giấc mơ. Con đường này khép lại, 
một chặng đường mới mở ra chờ 
đón họ chinh phục. Họ luôn là hiện 
thân, là linh hồn, là trái tim hòa nhập 
cùng nhịp đập của tổ chức để lan tỏa, 
để kết nối cùng hàng vạn trái tim 
khác trong một bản giao hưởng 
mang đầy chất sử thi và anh hùng ca, 
đó là những trái tim của tinh thần 
khởi  nghiệp  kinh doanh - trái tim 
của những doanh nhân.

Hàng nghìn lượt lãnh đạo doanh nghiệp đã tham dự
168 chương trình Cafethunam (tính đến tháng 7 năm 2021)

KẾT NỐI RỘNG MỞ

"Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng." 
- Steve Jobs

Là nơi các doanh nhân sáng lập doanh 
nghiệp rèn luyện sức khỏe, tinh thần và 

kết nối kinh doanh

Nơi kết nối những nhà huấn luyên để 
học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ tri thức.

Kết nối những nhà tư vấn ở 
nhiều khía cạnh khác nhau 
nhằm tư vấn và phản biện

Kết nối mạng lưới kết nối cung cầu, 
thúc đẩy thương mại.

MẠNG LƯỚI
NHÀ HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

Kết nối Quỹ, ngân hàng và những nhà 
đầu tư để đẩy mạnh các dự án và tài trợ 
khởi nghiệp.

mạng lưới nhà đầu tư

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp các 
dòng tộc, cung cấp các nền tảng học 
tập, thương mại và kết nối gia phả 
dòng tộc.

mạng lưới
khởi nghiệp dòng tộc

Thúc đẩy thành lập các hội, chi hội khởi 
nghiệp địa phương và chuyên ngành.

mạng lưới
hội VÀ CHI HỘI

MẠNG LƯỚI GOLF
DOANH NHÂN QUỐC TẾ

mạng lưới
nhà tư vấn

mạng lưới
kết nối THƯƠNG MẠI

Triển khai các chương trình hỗ trợ và kết 
nối sinh viên, thanh niên, phụ nữ, nông 

dân khởi nghiệp.

mạng lưới
câu lạc bộ khởi nghiệp



Hệ sinh thái Khởi nghiệp Quốc gia đi lên từ 6 trụ cột được bắt đầu bằng Xây dựng Vườn ươm (tư 
duy) để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, kế tiếp là đào tạo, rồi dẫn dắt (tư vấn), kết nối nhà đầu tư, 

kết nối cung cầu thương mại và đối thoại (chính sách, chuyên gia, kinh nghiệm).

Với kế hoạch xây dựng và vận hành 
các Không gian Khởi nghiệp Quốc gia 
từ Trung ương đến các địa phương với 
tên là VINEN - ON thể hiện sức sống 
mãnh liệt của tinh thần khởi nghiệp 
Việt Nam. VINEN - 0N sẽ là nơi những 
người có khát vọng khởi nghiệp và 
sáng lập doanh nghiệp Việt Nam chia 
sẻ và kết nối cung cầu tri thức, kinh 
nghiệm, sản phẩm. Với Không gian 
VINEN - ON trung ương thì mỗi tỉnh, 
thành phố sẽ có một không gian 
riêng để trưng bày những sản phầm 
của quê hương mình. Ở  VINEN - ON 
địa phương dành cho từng huyện, thị 
trấn trưng bầy những sản phầm của 
địa phương.

VƯỜN ƯƠM

ĐÀO TẠO

TƯ VẤN Xúc tiến
THƯƠNG MẠI

Thúc đẩy
tinh thần khởi nghiệp
và hoạt động sáng tạo

vinen.org

Quỹ Khởi nghiệp
Quốc gia (VINEF)

(Kết nối cung cầu,
xúc tiến thương mại)

(vinen.org)
Nghiên cứu, phản biện

(vinen.org)
Đối thoại chính sách

(vinen.edu.vn)
Đào tạo khởi nghiệp

và doanh nghiệp

* Lan tỏa tư duy “thay vì đi xin
việc, hãy tự tạo việc cho mình”

* Cổ vũ thanh niên, sinh viên lập
doanh nghiệp

* Tổ chức các chương trình huấn
luyện nâng cao năng lực quản trị

*Xây dựng các chương trình 
đào tạo, huấn luyện

trực tuyến

* Thúc đẩy các chương trình R&D
*Kết nối các chuyên gia
cho các doanh nghiệp

* Thực hiện mô hình BVB
Business2VINEN2Business

kết nối đầu tư
giữa doanh nghiệp
ngân hàng và quỹ

* Tự động nhân bản các gian hàng
* Kết nối hệ thống bán hàng
thông qua tiếp thị liên kết

(afiliate)

* Các chương trình đối thoại giữa
cơ quan nhà nước với doanh nhân

* Chương trình đối thoại doanh nhân
Cafethunam và Entreprener

Summit

Xúc tiến
ĐẦU TƯ

ĐỐI THOẠI

HỘI VIÊN
VINEN

Hình ảnh thiết kế Không gian Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN - ON)
mang hình ảnh “Con tàu Khởi nghiệp” tại bãi giữa Sông Hồng.

HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ (VINEN ECOS)



Sứ mệnh của chúng tôi là kiến tạo và phát 
triển một hệ sinh thái kinh tế kết nối đa dạng 
cùng tạo giá trị bền vững vì mục tiêu: “Phụng 
sự dân tộc, hưng thịnh quốc gia.”

One click, forever income!
“Chỉ cần một cái click chuật thu nhập mãi mãi”

Hãy tải app Vinenmart và Vinenedu
để chúng ta cùng học tập và kinh doanh

Tải Vinenmart trên Iphone

Tải Vinenmart trên Samsung
và các loại điện thoại khác

VINENMART
GIA TĂNG KẾT NỐI - BÙNG NỔ DOANH THU

R

VĂN PHÒNG
HIỆP HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

- Tầng 8 tòa Hội nhà báo Việt Nam,
68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

- 64 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- 01 - 03 Hồ Quí Ly, Thanh Khê, Đà Nẵng

0908 611 105
vanphong@vinen.vn
vinen.org -  vinenmart.com

Phối cảnh
chuỗi siêu thị tiện ích


