
chương trình hỗ trợ khởi nghiệp nhằm thu hút đầu tư, 
đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất trong ngành 
nông nghiệp và thực phẩm ở việt nam.

Ngành nông nghiệp tại Việt Nam đang đối diện với những 
áp lực không ngừng từ những rủi ro do khí hậu và thời tiết, 
do thị trường và những tập quán sản xuất không bền vững. 
Những yếu tố này kết hợp tạo ra những hậu quả về môi 
trường, tài chính và xã hội, ảnh hưởng đến tài nguyên đất và 
nước, sinh kế của các hộ nông dân sản xuất nhỏ và niềm tin 
của người tiêu dùng. 
Những thách thức này là trọng tâm của nhiều công ty khởi 
nghiệp mới thành lập và đang phát triển trên toàn cầu. Tuy 
nhiên, hiện tại Việt Nam đang chưa dành đủ sự hỗ trợ cho 
các công ty khởi nghiệp trong nước như cung cấp cho những 
công ty này mô hình đào tạo kinh doanh ‘tinh gọn’ và cơ hội 
tiếp cận nguồn vốn. Điều đó có nghĩa nhiều doanh nghiệp 
kinh doanh nông nghiệp và khoảng 39 triệu hộ nông sản xuất 
nhỏ - những người phụ thuộc vào nông nghiệp đang bỏ lỡ 
những cơ hội đổi mới sáng tạo thiết yếu để nâng cao năng 
suất và khả năng cạnh tranh.

thách thức giải pháp

kết quả mong đợi

Beanstalk sẽ cùng hợp tác với các đối tác ở địa phương để 
thiết lập một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực 
công nghệ nông nghiệp. Chương trình này sẽ tập trung vào 
ba phân khúc chính trong nông nghiệp là thủy sản, trồng trọt 
và chăn nuôi. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong công 
nghệ nông nghiệp (VAA) sẽ là chương trình đầu tiên trong 
lĩnh vực này tập trung giải quyết những thử thách và cải 
thiện năng suất của ngành nông nghiệp tại Việt Nam. 
Chương trình VAA năm 2021 sẽ có sự tham gia của 8 đến 
10 doanh nghiệp khởi nghiệp trình độ cao được lựa chọn tại 
Việt Nam và các nước trong khu vực. Những doanh nghiệp 
này sẽ tham gia vào một chương trình hỗ trợ tăng tốc chuyên 
sâu cả trên trực tuyến và trên thực tế thị trường, tập trung 
giải quyết ba thách thức chính do các doanh nghiệp và các 
cơ quan của Chính phủ xác định.

1. Những cách thức mới để tiếp cận với thị trường và nguồn vốn nhằm mục đích thương mại hóa và nhân rộng các công 
nghệ mới nổi ở Việt Nam;

2. Kết nối hệ sinh khởi nghiệp công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp 
toàn cầu;

3. Nâng cao nhận thức của khu vực và toàn cầu về những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam 
cần đến đổi mới sáng tạo;

4. Thu hút sự tham gia những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nông nghiệp tại Việt Nam vào việc giải quyết những thách thức 
của ngành và của quốc gia;

5. Thành lập các trung tâm (thực tế hoặc trực tuyến) dành riêng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ nông 
nghiệp tại Việt Nam;

6. Thúc đẩy quan hệ đối tác, trao đổi kiến thức và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp nông nghiệp từ các 
quốc gia;

7. Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ nông nghiệp tại Việt Nam thông qua thiết lập mạng 
lưới và chương trình huấn luyện.

THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP TRONG 
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Dự án này được tài trợ bởi Aus4Innovation - chương trình hợp tác trong 4 năm (2018-2022) với tổng ngân sách 11 triệu 
đô la Úc - nhằm củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam, chuẩn bị cho nền kinh tế và tương lai số của Việt Nam. 
Chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính giúp nhân rộng những ý tưởng đã được thử nghiệm nhằm giải quyết thách thức và 
đón đầu cơ hội ở mọi lĩnh vực trong hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

tài trợ bởi
quản lí bởi

thực hiện bởi

Ngân sách tài trợ: 386.500 đô la Úc 

hợp tác với


