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Phát hành ngay 

 

Hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ COVID-19 

 
KHỞI ĐỘNG TUYỂN CHỌN CHO “CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP NINJA TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” (NINJA ACCELERATOR IN HO CHI MINH CITY) 
 

 
Ngày 25/8/2020 -  Với Hội thảo trực tuyến giữa ba nước Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã khởi động việc tuyển chọn cho “Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp NINJA 
tại Thành phố Hồ Chí Minh” (NINJA Accelerator in Ho Chi Minh City). Hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 
là ngày 16/10/2020. 
 

Từ tháng 1/2020, thông qua Chương trình Hỗ trợ Doanh nhân khởi nghiệp “Project NINJA（Next INnovation 
with JApan”, JICA đã triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết về khởi nghiệp, xác định các vấn đề 
mà các doanh nhân khởi nghiệp gặp phải, đề xuất chính sách, tổ chức các hoạt động kết nối giữa nhà đầu tư, 
doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nhân khởi nghiệp nhằm hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội ở các 
nước đang phát triển. Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên triển khai chương trình này. 
 
Chương trình này sẽ tuyển chọn 30 nhóm khởi nghiệp có khả năng giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề 
xã hội nhằm đóng góp cho việc thực hiện 6 mục tiêu trong số các “Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG)” đã 
được chọn ra dựa trên nhu cầu của Việt Nam. Trong vòng 3 tháng từ trung tuần tháng 1/2021, các nhóm khởi 
nghiệp được chọn sẽ có cơ hội được các chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn, kết nối với các nhà đầu tư và 
quỹ đầu tư mạo hiểm, hình thành ý tưởng kinh doanh và kiểm chứng các ý tưởng đó. Tại sự kiện DemoDay 
(sự kiện kêu gọi đầu tư), Chương trình sẽ kêu gọi các Đơn vị hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp1, các nhà đầu tư, 
quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam, Nhật Bản, Singapore góp vốn đầu tư nhằm mở rộng kinh doanh và triển 
khai sang các nước lân cận. 
 
Sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (COVID-19) trên toàn 
cầu đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, gây đình trệ các hoạt động 
kinh tế và chức năng đô thị. Hậu quả là tất cả các ngành nghề đều đang đối mặt với những thách thức chưa 
từng có từ trước đến nay. Nhưng mặt khác, cuộc khủng hoảng này lại mang đến cơ hội kinh doanh cho các 
doanh nhân khởi nghiệp có khả năng ứng phó trong trạng thái bình thường mới của xã hội (new normal) nhằm 
xây dựng một tương lai bền vững. 
 
Thông qua Chương trình này, JICA sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam 
bằng cách hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp tạo ra giá trị gia tăng mới trong bối cảnh kinh tế - xã hội thay 
đổi do ảnh hưởng của COVID-19.  
 
 
※Tham khảo trang Web riêng của Chương trình (tiếng Anh) để biết thêm chi tiết: 
https://www.jicaninjaasia.com/ 
 
 
 
 
                                                 
1 Tổ chức hỗ trợ kinh nghiệm, tri thức, bí quyết … nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp mở rộng kinh doanh  



◆◆◆◆Tổng quan Chương trình 
 

Tên Chương 
trình 

Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh  
(NINJA Accelerator in Ho Chi Minh City) 

Nước / Địa 
phương 

Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam 

Lịch trình dự 
kiến 

Thời gian ứng tuyển: 25/8/2020 – 16/10/2020 
Tuyển chọn doanh nghiệp: Trung tuần tháng 10/2020 đến trung tuần tháng 11/2020 
Bắt đầu Chương trình Tăng tốc: Tháng 1/2021 

DemoDay (Sự kiện kêu gọi vốn đầu tư)：16/4/2021 

Điều kiện ứng 
tuyển 

Các startup hoặc nhóm khởi nghiệp đang ở một trong các giai đoạn sau: ・Nhóm có ý tưởng kinh doanh tiền khởi nghiệp ・Các startup mới khởi nghiệp hoặc tiền khởi nghiệp đang phát triển Sản phẩm khả 

dụng tối thiểu (Minimal Viable Product - MVP) ・Các startup nước ngoài muốn mở rộng kinh doanh vào thị trường Việt Nam ・Các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng việc thành lập, chia tách độc lập và phát triển 

mảng kinh doanh mới cho doanh nghiệp hiện có 2  

Tiêu chí tuyển 
chọn 

Chương trình sẽ tuyển chọn 30 nhóm startup, doanh nhân khởi nghiệp có khả năng 
giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề xã hội, hướng tới thực hiện 6 mục tiêu dưới 
đây trong số các “Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)” tại Việt Nam. ・Mục tiêu 2 “Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy 

phát triển nông nghiệp bền vững”, Mục tiêu 3 “Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và 
tăng cường phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi”, Mục tiêu 4 “Đảm bảo nền 
giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời 
cho tất cả mọi người”, Mục tiêu 7 “Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền 
vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người”, Mục tiêu 9 “Xây 
dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm 
và bền vững, tăng cường đổi mới”, Mục tiêu 13 "Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến 
đổi khí hậu và thiên tai". 

Nội dung 
Chương trình 
Tăng tốc 

● Địa điểm: Saigon Innovation Hub (SIHUB)3 ● Ngôn ngữ: Tiếng Anh ● Trong 3 tháng từ tháng 1/2021, Chương trình sẽ cung cấp các hỗ trợ như: hướng 
dẫn theo từng tuần, xây dựng mạng lưới kết nối với các nhà đầu tư và quỹ đầu tư 
mạo hiểm, hỗ trợ hình thành và kiểm chứng các ý tưởng kinh doanh.  ● Các doanh nhân khởi nghiệp sau khi hoàn thành Chương trình sẽ thuyết trình (kêu 
gọi đầu tư) trước các Đơn vị hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp, nhà đầu tư và quỹ đầu tư 
mạo hiểm tại Việt Nam, Nhật Bản và Singapore trong ngày DemoDay nhằm kêu 
gọi vốn đầu tư để mở rộng kinh doanh và phát triển sang các nước lân cận. (Dự kiến 
DemoDay được tổ chức vào ngày 16/4/2021) 

                                                 
2  Spin-off 
3  Chương trình có thể chuyển sang tổ chức theo hình thức trực tuyến tùy theo diễn biến của dịch bệnh COVID-19 
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[Chương trình, Đối tác] 
 

 Nhà tài trợ Chương trình 
JICA: Là cơ quan thực hiện hỗ trợ song phương lớn nhất thế giới. JICA đặt mục tiêu phát triển toàn diện 
kinh tế - xã hội Nhật Bản và Quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tái 
thiết và ổn định kinh tế ở các nước đang phát triển. 
 

 Đơn vị điều phối Chương trình 
NTUitive Pte Ltd: Công ty Innovation Enterprise (Công ty Doanh nghiệp Đổi mới) thuộc Đại học Công 
nghệ Nanyang của Singapore. Công ty NTUitive đặt mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới 
năng động ở Châu Á. 
 

 Đối tác Chương trình  
Saigon Innovation Hub (SIHUB): được thành lập theo sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM 
(DOST), được sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Sáng kiến kinh doanh Mê Công (MBI). 
SIHUB hỗ trợ TP HCM xây dựng và điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cũng như hội 
nhập với cộng đồng toàn cầu. 

Information Technology Park (ITP)：Là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia TP HCM. Đến nay, ITP đã 
hỗ trợ hơn 100 startup, tạo ra hơn 2.000 việc làm toàn thời gian và thực tập mỗi năm. ITP cũng cung cấp các 
chương trình liên quan đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho hơn 20 tỉnh thành trên cả nước. 
 
SHTP Incubation Center (SHTP-IC): Là đơn vị trực thuộc Khu Công nghệ cao Sài Gòn - vườn ươm dành 
cho các startup công nghệ cao. Trung tâm có trên 15 năm kinh nghiệm triển khai các chương trình hỗ trợ khởi 
nghiệp. 
 
_________________________________ 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với: 

  

Văn phòng JICA tại Việt Nam 
Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông) 
ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125); Email: LeQuynhAnh.VT@jica.go.jp;   
 


