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T)ài báo tập trung nghiên cứu về các công ty Spin-offs và các chinh sách hỗ trợ phát triển doanh
ũ nghiệp này từ các cơ sở giáo dục đại học ở một sô quôc gia trên thê giới. Trên cơ sở tông quan các
nghiên cứu học thuật đã công bo và kết quả nghiên cứu thực trạng tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam,
bài viết đưa ra các vẩn đề cần quan tâm về chính sách và cải cách thể chế đối với giáo dục đại học Việt
Nam trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh yêu cầu cải cách thể chế và môi trường cho phát triển doanh nghiệp
từ các trường đại học thì tự chủ toàn diện cho các trường đê đôi mới tô chức, khuyên khích khởi nghiệp và
thúc đẩy hoại động thương mại hóa là một vấn đề cấp bách được đặt ra.

Từ khóa: Doanh nghiệp học thuật, Spin-offs, công ty Spin-off, đại học khởi nghiệp, giáo dục đại học.
JEL Classifications: 120,123,129
1. Giới thiệu
Sau thế chiền thứ 2, đào tạo nhân lực trình độ cao
và nghiên cứu khoa học luôn được coi là sứ mệnh
của các cơ sở giáo dục đại học (CSGDDH). Trong
gần ba thập niên trờ lại đây, chuyển giao các kết quả
nghiên cứu được coi là sứ mệnh thứ ba. Đặc biệt,
hình thành doanh nghiệp Spin-off, thúc đây khởi
nghiệp kinh doanh đê thương mại hóa trờ thành một
hiện tượng được nhiều học già quan tâm nghiên cứu
và được coi là sử mệnh thứ tư của các CSGDĐH
(Kretz và Sá, 2013; Boffo và Cocorullo, 2019). Quá
trinh chuyên đôi này đòi hỏi xác định lại các giá trị,
cơ cấu to chức và các chính sách, cơ chế quản trị
trường đại học. Giờ đậy các trường đại học (ĐH)
hình thành các liên kêt giữạ các doanh nhân học
thuật với xã hội. Các liên kết này thông qua nhiều
phương thức chuyển giao tri thức, chuyến giao công
nghệ và thương mại hóa thông qua hoạt động của
cac doanh nghiệp được hình thành có nguồn gốc từ
các công nghệ, từ các kêt quả nghiên cứu và có sự
tham gia của cá nhân nhà khoa học trong trường.
Các doanh nghiệp này được gọi chung là doanh
nghiệp học thuật Spin-offs hay công ty Spin-offs.

Đấy mạnh tinh thần doanh nhân, hình thành các
công ty Spin-offs được coi là hoạt động thực hiện
“sứ mệnh thứ tư”, cũng là phương thức chủ yêu đê
các CSGDĐH thực hiện tot sứ mệnh thứ ba. Đây
cũng được coi là đặc trưng của mô hình trường đại
học hiện nay - đại học khởi nghiệp (Chang và cộng
sự, 2016; Dinh Van Toan, 2020).
Chính phù các nước trong Tổ chức Hợp tác phát
triển kinh tế (OECD) coi các Spin-offs như một cách
để thúc đẩy phát triển khu vực. Sự thúc đẩy này
thông qua khuyên khích kêt nôi mạng giữa các
phòng thí nghiệm, cơ quan nghiên cứu với kinh
doanh, thúc đẩy công nghệ mới và tạo ra môi trường
năng động hỗ trợ các doanh nhân. Spin-offs nhận
được sư quan tâm còn bởi vai trò trung gian giữa các
cộng đồng nghiên cứu kết nối giữa các đại học, các
ngành công nghiệp và xã hội. Nhiêu công ty spin
offs có các hợp đồng nghiên cứu hoặc tư van với mối
quan hệ chặt chẽ với tô chức mẹ của họ (Callan,
2001). Diêm đặc biệt là các Spin-offs không chi
đóng góp đáng kể trong hoạt động kinh doanh như đã
ghi nhận ở Mỹ mà ở chô đội ngũ đông đảo các doanh
nghiệp này chính là các cơ chế sống động nhất cho
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hoạt động thương mại hóa tri thức và công nghệ
được tạo ra trong các tô chức mẹ là các trường đại
học. Do vậy, nghiên cứu về Spin-offs từ cơ sở giậo
dục đại học có ý nghĩa to lớn trong bôi cảnh chuyên
đồi mô hình từ trường đại học truyền thống sang
trường đại học khởi nghiệp. Các doanh nghiệp này
thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa các sản phẩm
nghiên cứu khoa học và các hoạt động khởi nghiệp
trong các trường đại học (Dinh Van Toan, 2020).
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tổng
quan tài liệu đã công bo trên thế giới về loại hình
doanh nghiệp Spin-off và kêt quả khảo sát vê phát
triển doanh nghiệp, các chính sách liên quan trong
nước vào các năm 2018, 2019. Kêt quả khảo sát cho
thấy không có dữ liệu và thông tin công bố chính
thức tại Việt Nam vê Spin-offs từ các CSGDĐH.
Tuy nhiên, phân tích các bât cập vê chính sách trong
giáo dục đại học và thực trạng chuyên giao, thương
mại hóa kết quà NCKH từ các trường ĐH và một sô
bài học từ chính sách một so quốc gia trên thế giới
giúp nhìn nhận sâu sắc hơn các vấn đề đặt ra ờ Việt
Nam trong bôi cảnh thúc đây tự chù đại học, phát
triển kinh tế - xã hội dựa trên tri thức.
2. Tổng quan các nghiên cứu về doanh nghiệp
Spin-offs
Gần ba thập niên vừa qua, trên thế giới đã có
nhiều nghiên cứu của giới học thuật và của Tổ chức
OECD vê quá trình hình thành và mô hình phát triên
các Spin-offs. Spin-offs là tên gọi cho một thê loại
các doanh nghiệp được hình thành và phát triển dựa
trên công nghê từ các tô chức công lập. Hiện tượng
“Spin-off” xuất hiện kể từ những năm đầu thập niên
1980 ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các nghiên cứu
về loại hình doanh nghiệp này có phạm vi khá rộng,
trong đó bao gồm sự liên kết với tổ chức mẹ là các
tổ chức công và CSGDĐH. Theo Callan (2001) thì
không có một định nghĩa chung về công ty Spin-offs
từ các tài liệu và các chính sách công nghệ trên thê
giới. Thuật ngữ này được sử dụng khá lỏng lẻo,
nhưng nói chung dùng đê chi các doanh nghiệp mới,
nhỏ sử dụng công nghệ cao hoặc kiên thức chuyên
sâu với vốn trí tuệ có nguồn gốc từ một trường đại
học hoặc tổ chức nghiên cứu công cộng (Djokovic
và cộng sự, 2008). Các nghiên cứu học thuật cũng
thống nhất coi Spin-off là một dạng điên hình của
các doanh nghiệp mới được tạo ra đê thương mại
hóa tài sản trí tuệ phát sinh từ cơ sở nghiên cứu và
trường ĐH, ở đó nhân viên có thể được biệt phái
hoặc chuyên từ cơ quan nghiên cứu sang công ty
mơi (Isabelle, 2014).
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Với mục tiêu phát triển một định nghĩa được
chấp thuận chung, OECD đã triển khai một khảo sát
các quan niệm ve công ty Spin-offs cho các quốc gia
thành viên. Các lựa chọn là bât kỳ công ty mới nào
mà: (1) có nhân viên một khu vực công hoặc trường
đại học là người sáng lập; (2) được hình thành từ
việc cấp phép công nghệ từ một trường đại học hoặc
tổ chức (viện, trung tâm) nghiên cửu công; (3) có
sinh viên hoặc cựu sinh viên là một trong những
người sáng lập; (4) bắt đầu trong một vườn ươm
hoặc công viên công nghệ liên kêt với khu vực công
hoặc một trường đại học; (5) có trường đại học hoặc
phòng thí nghiệm quốc gia thực hiện đầu tư vốn cổ
phần. Danh sách các lựa chọn trên vẫn có thể chưa
toàn diện và chưa thỏa mãn đổi với mọi quốc gia. Ví
dụ: Chính phủ Canada đề xuất nên coi các Spin-offs
bao gồm cà trường hợp một tổ chức công trực tiếp
thành lập một công ty đê cung câp hàng hóa hoặc
dịch vụ, sản phẩm thử nghiệm; Một số nhà phân tích
muốn làm rõ sự khác biệt giữa các công ty đã nhận
được sự hỗ trợ từ tổ chức mẹ với những công ty
hoàn toàn rời khỏi tổ chức mẹ mà không nhận đựợc
bất kỳ sự giúp đờ để theo đuổi dự án mạo hiểm.
Nhìn chung, các quan điểm đã tạo sự nhất quán về
khái niệm trong các nghiên cứu vê spin-off với sự
linh hoạt, tính đa dạng tự nhiên trong các loại hình
doanh nghiệp này. Từ đó, có sự phân biệt giữa các
công ty này do tổ chức mẹ ở khu vực công nắm giữ
cổ phần - gọi là Spin-offs và các công ty được cấp
phép công nghệ từ tô chức công nhưng không có
vốn chủ sở hữu từ tô chức mẹ - được gọi là Spin
outs (Callan, 2001).
Ngoài Callan, nhiều nghiên cứu của các học giả
tiêu biểu như; Ndonzuau và cộng sự (2002);
Bekkers và cộng sự (2006); Konrad và Truffer
(2006); Rasmussen (2008); Ssetre và cộng sự
(2009); Wright và cộng sự (2009); Erden và
Yurtseven (2012) và Isabelle (2014) đã có các phân
tích vê lý thuyêt và đưa ra các dữ liệu kêt quả nghiên
cứu thực nghiệm vê hình thành Spin-offs, các chính
sách hỗ trợ từ các chính phù, các trường ĐH ở các
quốc gia khác nhau. Đặc biệt, trong nghiên cứu công
bô năm 2002, Ndonzuau và cộng sự đã chì ra bôn
giai đoạn hình thành Spin-offs từ trường ĐH găn
liền với quy trình định giá công nghệ cũng như từ
các ý tưởng ban đâu, chât lượng của các dự án kinh
doanh đến hình thành, phát triên của các Spin-offs.
Mô hình bốn giai đoạn xác định những thay đổi
khác nhau về tình trạng mà các kết quả nghiên cứu
phải trài qua để có được kết quả cuối cùng là tạo ra
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giá trị kinh tế: kết quà nghiên cứu —> ý tưởng kinh
3. Doanh nghiệp Spin-offs từ trường đại học:
doanh —> dự án liên doanh mới —» công ty spin-off —» quá trình hình thành, đặc trưng và vai trò
Đối với các CSGDĐH, các công ty Spin-offs có
giá trị kinh tê (Ndonzuau và cộng sự, 2002). Gân đây,
Borges và cộng sự (2013) đã chỉ ra nhà trường, doanh thể được khái niệm hóa như là các công ty hình
nhân và công nghệ là ba yếu tố chính của quy trình thành trên nền tảng công nghệ mới và phát triên từ
“spin-ofí” từ trường ĐH, Pattnaik và cộng sự (2014) các trường đại học thông qua thương mại hóa tài sàn
tổng họp một sô định nghĩa vê Spin-off từ trường ĐH. trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Tác già Pimay và
Nghiên cứu Boffo và Cocorullo (2019) vê các Spin cộng sự (2003) đinh nghĩa Spin-offs là các công ty
offs trong các trường ĐH tại Ý càng làm rõ thêm lý mới được tạo ra đê khai thác thương mại một sô kiên
luận và thực tiễn vê sự phát triên mạnh mẽ loại hình thức, công nghệ hoặc kết quả nghiên cứu được phát
doanh nghiệp này. Trong mô hình trường đại học khởi triển trong một trường đại học. Pattnaik và cộng sự
nghiệp, các công ty Spin-offs đã trở thành một câu (2014) tông hợp một sô định nghĩa từ các nhà
nghiên cứu như trong Bảng 1. Bảng tông hợp cho
phần quan trọng (Dinh Van Toan, 2020).
về các nhân tố ảnh hưởng tới phát triên Spin thấy điểm chung nhât cùa các công ty Spin-offs từ
offs, nghiên cứu của tác giả Saetre và các cộng sự trường đại học là: một thực thể pháp lý riêng biệt;
(2009) đã xem xét sự tương đồng và sự khác biệt của không phải là một phần mờ rộng hoặc kiêm soát bởi
các công ty Spin-offs từ ba quốc gia Na Uy, Mỹ và cơ sở giáo dục đại học; kinh doanh thông qua việc
Thụy Điển. Kết quà cho thấy bốn thành phần quan khai thác tri thức từ/hoặc theo đuôi từ các hoạt động
trọng gồm: quan hệ trong trường đại học; chính sách hàn lâm trong nhà trường; và nhằm mục đích tạo ra
và cơ chế hỗ trợ từ chính phủ; quan hệ với các ngành lợi nhuận và thương mại hóa công nghệ.
Boffo và Cocorullo (2019) khi nghiên cứu sự
công nghiệp; quan hệ với các nhà đâu tư mạo hiêm
và các nguon tài trợ khác nổi lên như các vấn đề hình thành và phát triển mạnh mẽ của các Spin-offs
trung tâm trong tất cả các trường họp. Tại Việt Nam, trong các trường ĐH tại Ý cho rằng có thể coi công
kết quả khảo sát từ các trường ĐH trong năm 2018 ty Spin-off từ trường ĐH là doanh nghiệp được
và phỏng vấn sâu một sô nhà quản lý tại các trường thành lập bởi các cá nhân là cựu nhân viên của một
ĐẼ công lập và tư thục cho thay chưa có các số liệu tô chức mẹ là trường ĐH, có công nghệ côt lõi được
chính thức về Spin-off.
Băng 1,- Một sô định nghĩa vê công ty Spin-offs từ trường đại học
Kết quà các giai đoạn
Định nghĩa
Tác giả
hình
thành
doanh
nghiệp từ các CSGDĐH Smilor và cộng sự Một công ty được thành lập (1) bởi giảng viên, nhân viên hoặc sinh
viên đã dời khỏi trường đại học hoặc vẫn đang liên kết với nhà trường
rat khiên tốn (Đinh Văn (1990)
và/hoặc (2) từ các công nghệ hoặc ý tưởng được phát triển trên cơ sở
Toàn, 2020c). Vì vậy,
công nghệ trong nhà trường.
bên cạnh kêt quả vê
Một liên kết kinh doanh được khởi đầu hoặc đang hoạt động thương
Weatherston
hình
thành
doanh (1995)
mại ưong đó các doanh nhân học thuật đóng vai frò chủ chốt trong
nghiệp, bài viết tập
môt hoặc tất cà các khâu: lập kế hoạch, hình thành, quản lý vận hành.
trung vào hai vấn đề liên Bellini và cộng sự Các công ty được thành lập bởi các giảng viên, nghiên cứu viên, hoặc
quan chủ yếu là: chính (1999)
sinh viên và học viên nhằm khai thác thương mại kết quả nghiên cứu
sách của các chính phủ,
khoa học và công nghệ mà họ có liên quan trong trường đại học...
vai trò của trường đại Klofsten và Jones Doanh nghiệp hoặc tố chức mới thành lập đế khai thác các kết quả từ
các nghiên cứu trong trường đại học.
học và doanh nhân học Evans(2000)
thuật trong hình thành
và phát trien các doanh
Nguồn: Pattnaik và cộng sự, 2014
nghiệp học thuật Spin
offs từ các trường ĐH ở Việt Nam. Từ các kêt quả chuyển giao từ tổ chức mẹ. Tổng hợp từ các nghiên
này, những vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch định cứu nêu trên, dấu hiệu có tính đặc trưng để nhận
chính sách và quàn trị trong giáọ dục đại học sẽ biết của một công ty Spin-off mới thành lập so với
được chì ra hướng đến mục tiêu đổi mới chính sách các doanh nghiệp thông thường được trình bày
và cơ chế nhằm thúc đây quá trình hình thành và trong Bảng 2.
hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động các doanh
Các công ty Spin-offs có vai trộ quan trọng trong
phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, các công ty này
nghiệp Spin-offs ở Việt Nam.
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Bảng 2. Dấu hiệu của công ty Spin-off được thành lập từ trường đại học

án rủi ro cao), tăng
năng lực nghiên cứu
Nội dung
Dấu hiệu đặc trưng
cùa giảng viên, đào tạo
- Được thành lập từ để xuất của các đơn vị, cá nhân trong trường sinh viên, tác động
Gắn liền hoặc liên
quan trực tiếp với
đại học
tích cực làm đa dạng
- Có người sáng lập là cán bộ, giảng viên, nhân viên hoặc người
trường đại học
hóa và phát triên kinh
học thuộc các trường đại học
- Có cổ phần hoặc vốn góp bằng công nghệ, thương hiệu của nhà tế khu vực (Saetre và
trường, của đơn vị hoặc cá nhân là thành viên trong trường đại học cộng sự, 2009).
Theo
Callan
- Xuất phát từ ý tưởng/phương thức kinh doanh hoặc công nghệ
(2001), ngoài vị trí
do hoạt động NCKH trong nhà trường
- Liên kết, hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong nhà trường thông quan trọng của các
qua các giao kết
doanh nghiệp trong đổi
- ứng dụng trực tiếp các kết quả NCKH của đơn vị, cá nhân trong mới tại các ĐH, phát
Sử dụng phương
thức quản lý, kinh
nhà trường
triển Spin-offs còn là
- Sừ dụng quyền sờ hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, bí quyết công một phẫn của gói chính
doanh hay công nghệ
nghệ, phương án, quy trình công nghệ, giải pháp... do đơn vị, cá
gắn với kết quả
sách rộng hơn của các
nhân từ nhà trường chuyển nhượng
nghiên cứu từ trường
chính
phủ nhằm thúc
- Sử dụng công nghệ mới, giải pháp hữu ích thông qua hợp đồng
đại học
đẩy một môi trường
chuyển nhượng với nhà trường
doanh
khởi
- Cá nhân được đơn vị hoặc nhà trường cử tham gia quản lý điều kinh
Có sự tham gia quản
nghiệp và khuyến
lý, điều hành của một
hành
- Cá nhân các nhà khoa học, nhà sáng lập trong nhà trường tham khích kêt nôi giữa các
hoặc một số cá nhân
gia quản lý, điều hành
là thành viên trường
trường đại học với các
đại học
ngành công nghiệp và
khu vực công. Khi đó,
là cầu nổi thu hút đầu tư, thúc đây chuyến giao công
nghệ và hoạt động thương mại hóa các kết quả các Spin-offs lấp đầy khoảng cách giữa các hoạt động
nghiên cứu từ trường ĐH ra thị trường. Trong thực nghiên cứu từ trường ĐH, từ khu vực công với khu
tiền, nhiều đề án, nhiệm vụ nghiên cứu trước khi vực tư nhân và doanh nghiệp. Các chính phủ cũng sử
hình thành các Spin-offs có thể là các hợp đồng dụng Spin-offs để khuyến khích kết nối các phòng thí
nghiên cứu hoặc có tư vấn với các mối quan hệ chặt nghiệm nghiên cứu với kinh doanh, từ đó thúc đẩy
chẽ với tổ chức mẹ - trường đại học. Spin-offs lúc phát triên các ngành có công nghệ mới và tạo ra môi
này như là các đường dẫn nhanh chóng nhất đê các trường năng động đê hỗ trợ các doanh nhân.
4. Kết quả và kinh nghiệm từ một số quốc gia
ý tưởng vậ công nghệ từ các nhà khoa học trong đại
học có thê được khai thác thương mại ra thị trường tiêu biểu trên thế giới
Gia tăng số lượng Spin-off's được hình thành:
(Callan, 2001). Nghiên cứu lý thuyết và thực tế đã
Tại Chau Ẳu: nghiên cứu ơ Vương quốc Anh cho
cho thấy thương mại hóa các ý tưởng từ trường ĐH
thấy
số các công ty này tăng liên tục từ 161 ỡ năm
nói chung đòi hỏi sự tham gia liên tục của các nhà
phát minh học thuật, do vậy các công ty này được 2004 lên 187 vào năm 2006, trong 3 năm 2004-2006
coi là phương cách thực hiện thương mại hóa hiệu trong số các công ty này đã có 24 công ty phát hành
quả nhât trong các trường đại học (Goldfarb và cổ phiếu lần đầu ra công chúng thành công (Wright
và cộng sự, 2009). ơ Hà Lan, theo Bekkers và cộng
Henrekson, 2003).
Với vai trò quyết định đến thúc đẩy thương mại sự (2006), tính riêng cho năm 2006 đã có 499 doanh
hóa, ngày nay trong cơ cấu tô chức trường ĐH, các nghiệp Spin-offs từ các trường ĐH được thành lập.
công ty Spin-offs đã trờ thành một cấu phần quan Tại Ý, trong giai đoạn từ 2000-2007, trung bình có
100 Spin-offs ra đời từ dự án kinh doanh mới mồi
trọng trong mô hình trường đại học khởi nghiệp
(Dinh Van Toan, 2020). Theo sãetre và cộng sự, tác năm. Đên cuối năm 2015, đã có 1.254 công ty Spin
động gián tiêp của các Spin-offs từ đại học có thê off được thành lập từ các trường ĐH và các tô chức
còn lớn hơn các hiệu ứng trực tiếp kể trên. Ví dụ về nghiên cứu. Trong đó, tông số Spin-offs được thành
các đóng góp gián tiêp bao gôm: phát triển khu vực, lập từ các trường trong các năm 2011-2014 là 1.115
thu hút và duy trì đội ngũ giảng viên hàng đâu, thu (Boffo và Cocorullo, 2019).
hút tài trợ trong thương mại hóa (đặc biệt là các dự
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Châu Mỹ-. Tại Canada, nghiên cứu của mẽ về số lượng Spin-offs từ các trường đại học
Rasmussen (2008) cho thấy nếu tổng số công ty trong hơn hai thập niên vừa qua.
Spin-offs từ các trường ĐH vậ bệnh viện trong cả
Chính sậch và cơ chế hô trợ của chính phủ:
nước ở năm 1999 chi là 471, đến năm 2001 tăng lên
Trên thế giới, các chính sách đổi mới của các
680 thì tới năm 2003 con số này đã đạt 876. Mặc dù chính phủ có tác động quyết định đối với hiện tượng
số liệu chưa đầy đủ, nhưng các số liệu thống kê đã Spin-offs. Một trong sô chính sách có tác động mạnh
cho thấy Mỹ là quốc gia đứng đầu về hình thành các mẽ nhất được thống nhất cao trong nhận thức chung
công ty Spin-offs trên cơ sở các nghiên cứu ở các là Đạo luật Bayh-Dole ờ Mỹ và Đạo luật Chuyển
lĩnh vực. Erden và Yurtseven (2012) cho rằng: ở Mỹ giao quyên sở hữu trí tuệ từ tập đoàn công nghệ (một
theo báo cáo của 132 trường ĐH hàng đâu đã có 279 cơ quan nhà nước) ở Vương quốc Anh cho cac
công ty thành lập ở năm 1998; nếu tính cà các công trường đại học trong những năm 1980. Các chính
ty do các sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên sách này đã cung cấp cho các trường đại học Mỹ và
thành lập nhưng không được cấp phép từ các trường Anh quyền đối với các phát minh của họ dựa trên
ĐH thì số liệu lớn hơn rất nhiều. Trong vòng gần 20 nghiên cứu do chính phủ tài trợ cùng với trách nhiệm
năm (1980-1999) kê từ khi đạo luật Bayh-Dole được thương mại hóa công nghệ của họ. Theo Saetre và
phê chuân, các công tỵ Spin-offs đã đóng góp 33,5 cộng sự (2009), những thay đôi tương tự đã xuất hiện
tỉ USD cho nền kinh tế và tạo ra 280.000 việc làm.
sau đó ở phần lớn các nước châu Âu và châu Á. Tác
Tính trung bình, mỗi năm có hơn 200 công ty Spin động của Đạo luật Bayh-Dole cho phép đại học được
off được đăng ký thành lập từ 132 trường ĐH. Cũng bán bằng sáng chế trên những kết quả nghiên cứu do
theo Erden và Yurtseven, có thê ước tính trong vòng chính phủ liên bang tài trợ đã làm tăng nhanh số
10 năm kể từ đầu thập niên 1990 chi tính so Spin lượng các văn phòng chuyển giao (TTO). Nhưng
offs được thành lập liên quan tới Viện Công nghệ không chỉ là số lượng TTO tăng, các văn phòng cấp
MIT và Đại học Cambridge đã lên tới hàng ngàn, phép (TLO) gia tăng rật nhanh cùng với công bố
trong đó số lượng công ty chù yếu từ các cựu sinh sáng chế, đơn xin cấp bằng sáng chế, thỏa thuận cấp
viên
(Erden
và
Bảng 3 : số lượng Spin-offs từ một số trường đại học trên thế giới
Yurtseven, 2012).
Quốc gia
Tên cơ sở giáo
Số Spin
Tính
Nguồn trích dẫn:
Á,
Tại
Châu
đến
dục Đại học
offs
Singapore là một trong
1 Vương quốc
2006
187
Wright và cộng sự (2009)
những quôc gia năng
Anh
động nhát Châu Á trong
2 Đức
ĐH Kỹ thuật 2017
135
Đinh Văn Toàn (2019)
việc phát triên mô hình
Munich (TUM)
công ty Spin-offs trong
3 Hà Lan
Đại học Twente 2001
499
Bekkers và cộng sự (2006)
(ÚT)
2005
427
Lazzeretti và Tavoletti (2005)
thời gian hom 2 thập kỷ
4 Ý
2014
753
Boffo và Cocorullo (2019)
gân đây. Chì tính trong 5
5 Mỹ
Viện Công nghệ 2001
218
Đinh Văn Toàn (2019)
năm (1998-2003), đã có
Massachusetts
hơn 70 doanh nghiệp
(MIT)
Spin-offs được thành lập
6 Canada
Đại học British 2005
117
Rasmussen và Borch (2010)
từ Đại học Quốc gia
Columbia (UBC)
7 Singapore
199870
Đinh Văn Toàn (2019)
(NUS) và Đại học Công
2003
nghệ Nanyang (NTU)
Đại học Quốc 198083
Đinh Văn Toàn (2019)
với nguồn đầu tư dồi dào
gia
Singapore 2004
từ ngân sách chính phủ
(NUS)
2017
162
cùng với cơ chế và thủ
8 Brazil
Đại học São 2013
421
Stal và cộng sự (2016)
Paulo
tục hành chính được cải
thiện mạnh mẽ (Ngô
Nguồn: Tác già tống hợp
Đức Thế, 2014).
Số liệu tông hợp về số công ty Spin-offs được phép và tiền bản qúyền cũng liên tục tăng. Khảo sát
thành lập từ các trường ĐH ở một số quốc gia trên của Hiệp hội Các nhà quản lỵ công nghệ đại học Mỹ
thê giới được liệt kê ở Bảng 3. Đây là số liệu chưa (AUTM) năm 2006 chi ra răng: chi frong một thập
đầy đủ nhưng minh họa phần nào sự phát triển mạnh kỷ (1996-2006), tổng số bằng sáng chế được nộp bởi
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các trường đại học Mỹ tăng gấp bốn lần từ 4.000 lên
gần 16.000 (Saetre và cộng sự, 2009).
Ngoài những đạo luật và chính sách lớn như trên,
các đoi mới về chính sách hỗ trợ khác đã được áp
dụng ở Mỹ và một số quốc gia để thúc đẩy hợp tác
nghiên cứu và phát triên giữa CSGDĐH, các ngành
cong nghiệp và tư nhân để hình thành các doanh
nghiệp Spin-offs. Một trong số những thay đổi chủ
yeu là: sửa đổi các chính sách về bằng sáng che để
mở rộng thị trường công nghệ, phát triên các hiệp
hội hợp tác trong nghiên cứu và phát triên (R&D);
nới lỏng các quy định và các hướng dân mới vê định
đoạt tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của chính phủ; đặc
biệt là hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp.
Các công ty Spin-offs thường liên quan đên công
nghệ mới, có tiềm năng phát triên nhưng cũng gặp
nhiều khó khăn khi tìm kiếm nguồn tài chính đe
khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh, do vậy tài trợ
của chính phủ càng trở nên quan trọng hơn vê nguôn
vốn. Chính phủ Mỹ và các chính phủ ở Châu Âu đã
phát triển các cơ chế hỗ trợ tài chính qua hình thức
tài trợ và tài trợ công. Kể từ năm 1982, chính phủ
Mỹ đã có các chương trình Nghiên cứu Đổi mới
doanh nghiệp (SBIR) và Nghiên cứu Chuyển giao
công nghệ doanh nghiệp nhỏ (STTR) để tài trợ các
dự án R&D rủi ro cao với tiêm năng thương mại,
cho phép các nhà sáng lập học thuật vượt qua các
rào cản tài chính thông qua một chương trinh nghiên
cứu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Năm 2004, chương
trình này đã giải ngân hơn 2 ti USD cho việc hô trợ
thành lập các doanh nghiệp Spin-offs và tới năm
2009 đã trao tổng số 112.500 công ty với tổng kinh
phí lên tới 26,9 tỉ USD (Đinh Văn Toàn, 2019). ơ
Châu Âu, kế hoạch hành động đầu tiên cho đổi mới
giáo dục đại học đã tài trợ cho sự tăng trưởng của
các doanh nghiệp Spin-offs từ các trường đại học
(Meyer, 2003).
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo Erden và Yurtseven
(2012), thương mại hóa tri thức và khoa học đã được
thừa nhận là một vấn đề quan trọng trong chính
sách. Luật số 5746 tập trung vào vấn đề này và quy
định vê cung câp ưu đãi tài chính cho các công ty
thực hiện R&D và vốn để hỗ trợ ban đầu cho các
doanh nhân học thuật hình thành doanh nghiệp trên
nên tảng nghiên cứu. Bộ khoa học Công nghệ và
Công nghiệp (MoSTI) cung cấp các hỗ trợ về vốn
“mồi” (Seed Funding) chọ các doanh nhân thành
công với hoạt động chuyển giao công nghệ được
phát triên ưong các trường đại học.
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Tại Châu Á, Nhật Bản không có nhiều doanh
nghiệp Spin-offs được thành lập nhưng là một
trường hợp điển hình tại Châu Á khi có một nền giáo
dục bậc đại học phát triển theo xu hướng quốc tế hóa
ke từ những năm cuôi thập niên 1990. Các hoạt
động phổ biến nhất trong họp tác giữa khu vực tư
nhân và trường đại học lại bao gôm hợp tác nghiên
cứu, chuyền giao công nghệ và nhân sự thông qua
Dự án “Hiệp hội TAMA” đặt trong khu công nghệ
cao do Bộ Kinh tê, Thương mại và Công nghiệp
quản lý. Trong Hiệp hội này, tính đến cuối năm 2007
đã có 355 doanh nghiệp hoạt động với trên 100
phòng nghiên cứu phát triên và 32 nhà nghiên cứu
đên từ các trường ĐH tham gia (Đinh Văn Toàn,
2019). Singapore cũng là một quôc gia có những
chính sách phát triển giáo dục đại học hướng tới
khởi nghiệp và thúc đây sáng tạo rât thành công
trong hơn 2 thập kỳ qua. Trong 5 năm (từ 1998 đên
2003), đã có hơn 70 doanh nghiệp Spin-offs thành
lập nhờ ươm mầm từ Đại học Quốc gia, Đai học
Công nghệ Nanyang và các viện nghiên cứu về khoa
học công nghệ (Đinh Vặn Toàn, 2019).
Bên cạnh các thay đồi mạnh mẽ về hệ thống luật
pháp như Mỹ, Vương quốc Anh và Singapore, theo
nhiêu cách khác nhau các quôc gia có các khoản tài
trợ của chính phủ giúp các doanh nhân hàn lâm phát
triển các Spin-offs từ trường đại học. Nhiều chính
phù có các hỗ trợ trường ĐH và các doanh nghiệp
mới phát triển sản phẩm, dịch vụ dựa trên kết quà
nghiên cứu có tính rủi ro cao (Shane, 2004). Tông
hợp từ nghiên cứu cùa mình, Konrad và Truflfer còn
chỉ ra các chính sách khác từ các chính phủ tập trung
tháo gỗ và hỗ trợ các nhóm vấn đề chủ yếu như sau
đây (Konrad và Truffer, 2006):
- Quy định vê tham gia của cán bộ giảng dạy
trong các doanh nghiệp-. Kê từ năm 2000 trở lại đây,
các hạn chế về thời gian làm việc của giảng viên đại
học đã được giảm bớt hoặc tạm thời rời vị trí giảng
dạy ờ một số quốc gia. Những quy định này tạo điều
kiện thuận lợi cho họ vừa tham gia trong các doanh
nghiệp Spin-offs vừa nghiên cứu học thuật trong tô
chức mẹ - trường ĐH. Điều này có tác động tích cực
giúp tương tác hiệu quả giữa các bên trong hoạt
động giảng dạy, nghiên cứu và chuyên giao, thương
mại hóa;
- về quyền sờ hữu trí tuệ, các quy định liên
quan đên tài sản trí tuệ tạo ra bời nghiên cứu được
tài trợ công vẫn có sự khác nhau giữa các quốc gia:
Một sô trao quyền cho nhà nghiên cứu; Một số trao
cho tổ chức; Tiền bản quyên từ quyên sở hữu trí tuệ
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được phân phối một phần giữa các nhà nghiên cứu
và tổ chức, ớ một số quốc gia, quy định gan đây đã
được thay đổi chủ yếu bằng cách chuyển giao
quyên tài sản từ nhà nghiên cứu cá nhân đên cơ sờ
với mong đợi gia tăng cho tiềm năng kinh tế cùa
các nghiên cứu. Nhìn chung, các chính sách được
sửa đoi theo hướng nới lỏng các quy định nhăm
tăng sự tin cậy lẫn nhau, thúc đây sự hình thành các
liên doanh hợp tác trong nghiên cứu và hướng dẫn
việc định đoạt các tài sàn trí tuệ thuộc sở him cùa
chính phủ;
- Tiêu chí và các thủ tục đánh giá về học thuật:
Những thay đổi trong tiêu chí đánh giá ở câp độ cá
nhân, dự án hoặc tổ chức có ảnh hưởng mạnh mẽ
đến hệ thống nghiên cứu khoa học và phát triện
doanh nghiệp vì liên quan đến chính sách khuyến
khích va ảnh hưởng đến việc lựa chọn hoạt động
nghiên cứu cùa các giảng viên. Tiêu chí đánh giá và
khen thưởng cho các hoạt động thương mại hóa có
ảnh hưởng đên việc tạo động lực đê các nhà nghiên
cứu tham gia hoạt động đôi mới, sáng tạo và hoạt
động của các Spin-offs.
Vai trò của trường đại học và doanh nhân
học thuật:
Theo Borges và cộng sự (2013), nhà trường,
doanh nhân và công nghệ là ba yêu tô chính của quy
trinh “spin-off” từ trường đại học. Trong đó, doanh
nhân và công nghệ được sử dụng làm nên tàng cho
liên doanh mới xuất phát từ tô chức mẹ là các trường
ĐH. Các doanh nhân xuất phát từ trường ĐH (doanh
nhân học thuật) thường làm việc cho các công ty
Spin-offs hoặc tham gia nghiên cứu vê công nghệ
được sừ dụng bởi các công ty Spin-offs (Borges và
cộng sự, 2013). Vì vậy, trường ĐH và doanh nhân
học thuât có vai trò quan trọng trong hình thành và
phát triên các Spin-offs:
Các trường đại học có thể cung cấp các hỗ trợ
cho việc tạo ra các dự án kinh doanh mới từ các
nghiên cứu và công nghệ bắt nguồn từ nhà trường
hoặc có các doanh nhân học thuật tham gia. Ví dụ
điển hình là: văn phòng cấp phép, chuyên giao công
nghệ; văn phòng hỗ trợ các dự án kinh doanh mới
tiep cận vào mạng lưới các đối tác của nhà trường;
các hoạt động quảng bá văn hóa doanh nhân, hô trợ
giúp tài chính, tư vẫn hoặc các khóa học về quàn lý
và bán hàng;... các doanh nhân được tiêp cận các
phòng thí nghiệm nghiên cứu đê triên khai các dự
án. Đặc biệt, một trong những công cụ hô trợ chính
được các trường đại học giúp cho quy trình thương
mại hóa và hình thành các công ty Spin-offs là vườn

ươm doanh nghiệp với nhiều dịch vụ hỗ trợ phát
triên doanh nghiệp (Grimaldi và Grandi, 2005).
Doanh nhân học thuật, các giảng viên, nhà
nghiên cứu, hoặc sinh viên đại học hoặc học viên
sau đại học tham gia phát triển và triển khai các hoạt
động liên quan đen kinh doanh (Nicolaou và Birley,
2003). Họ có thể hoặc không thề rời trường đại học
sau khi liên doanh kinh doanh mới được tạo ra và trở
thành công ty spin-off. Nhiều người trong so họ vẫn
tham gia ở cả hai hoạt động và kết hợp các hoạt
động học thuật tại trường đại học với các hoạt động
kinh doanh trong công ty mới. Trong trường họp
trường ĐH chuyên giao công nghệ hoặc hộ trợ việc
tạo ra liên doanh mới và có doạnh nhân đên từ bên
ngoài trường đại học, họ có thể xây dựng quan hệ
đôi tác với các nhà nghiên cứu, giảng viên hoặc sinh
viên của trường đại học (Franklin và Wright, 2000),
các nhóm nhân lực này trờ thành nhóm doanh nhân
học thuật, trong đó có giảng viên và sinh viên.
Ngoài khó khăn do áp lực công bô nghiên cứu và
các thủ tục về tài chính, bản chat trung lập của hoạt
động NCKH dẫn đến càn trở việc phát huy tinh thân
khởi nghiệp kinh doanh đối với các nhà khoa học
trong các ĐH (Nicolau và Birley, 2003).
Dữ liệu trong nghiên cứu của Saetre và các cộng
sự (2009) khẳng định mạnh mẽ cho ý tường các
trường đại học nên trả tiên đăng ký quyên sở hữu trí
tuệ như là một phân đóng góp cho liên doanh
thương mại. Nếu mục tiêu cùa các dự án là để thành
lập một công ty Spin-off từ nhà trường thì cân phải
được đăng ký hoặc được cho phép “quay vòng” kinh
doanh để đảm bào cơ hội tiểp cận vốn mạo hiểm.
Trong trường hợp trường đại học không sẵn sàng trả
tiên đê đảm bảo quyên sở hữu trí tuệ trong liên
doanh, nên xem xét từ bỏ một phần cổ phần cùa
mình trong liên doanh hoặc phát hành ra thị trường
(Saetre và cộng sự, 2009). Một chính sách nhự vậy
của trường ĐH sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ đê các
giảng viên, sinh viên sẵn sàng trở thành doanh nhân
hàn lâm mà nhà trường là đôi tác mong đợi không
chi để gặt hái những lợi ích cùa các kêt quả nghiên
cứu, mà còn sẵn sàng đóng góp giá trị cho liên
doanh mới trong các công ty Spin-offs.
5. Một sổ vẩn đề đặt ra ve chính sách đối với
giáo dục đại học Việt Nam
Kinh nghiệm thành công từ các quôc gia cho
thấy: để các Spin-offs từ trường ĐH hình thành và
hoạt động hiệu quà, ngoài sự chủ động của các cơ sở
này và tinh thần khởi nghiệp của các nhà khoa học doanh nhân học thuật (vốn đã được hình thành trong
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thể chế tự chủ đại học) thì chính sách của chính phủ
và các địa phương đóng vai trò quyết định. Vai trò
của chính sách the hiện ờ sự đổi mới về thể chế tạo
môi trường khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và thúc
đẩy các hoạt động chuyển giao, thương mại hóa kết
quà NCKH và phát triên công nghệ từ các trường
đại học (Đinh Văn Toàn, 2020a).
Tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu mới công bố
gần đâỵ về doanh nghiệp trong các CSGDĐH cho
thây: đôi với các trường ĐH công lập mới chi có mô
hình doanh nghiệp nhà nước đang phô biến; ưong
khi các trường tư thục chưa quan tâm vấn đề này. Sô
liệu chính thức về doanh nghiệp Spin-offs tư các
trường ĐH hiện nay chưa có. Kêt quả khảo sát của
nhóm nghiên cứu Đại học Quôc gia Hà Nội đối với
120 CSGDĐH (trong đó chỉ có 43 phản hồi) trong
năm 2018 cho thây: trong giai đoạn 2000-2016
không có trường đại học nào thành công trong thành
lập mới doanh nghiệp. Đại học Quốc gia Hà Nội
thành lập hai doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ
phân vào các năm 2015, 2017 nhưng tới cuoi năm
2018 đêu dừng hoạt động. Nguyên nhân là sự xung
đột về cơ chế sử dụng tài sản, vốn và các vướng mắc
trong quản lý các công ty có nguôn lực từ nhà nước
nhưng chưa có các hướng dẫn pháp lý phù hợp. Đặc
biệt đáng tiếc là các lĩnh vực mà hai công ty này
hoạt động (tư vân chuyên giao công nghệ, vi sinh
vật và công nghệ sinh học) có tiêm nàng phát triển
sản phàm và thương mại hóa. Nghiên cứu này cũng
cho thấy mặc dù đã có sự chuyên đổi về hình thức
tổ chức, mô hình doanh nghiệp và cơ chế hoạt động
đê thích nghi theo thị trường nhưng các doanh
nghiệp vẫn giữ cơ chê quản trị và điều hành theo lối
hành hình đe phù hợp với điều kiện hoạt động trong
đơn vị công lặp (Đinh Văn Toàn, 2019).
Bên cạnh nhiều cản trở về cơ chế hoạt động
doanh nghiệp hình thành từ CSGDĐH như nêu trên,
thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các trường
ĐH còn hạn chế (Đinh Văn Toàn, 2020b). Các hạn
chê nậy cùng với bât cập trong quản trị nhà trường
dẫn đến chưa tạo môi trường khời nghiệp học thuật
và chưa phát huy được vai trò các bên trong phát
triện dự án kinh doanh, thúc đây hình thành và phát
triển các công ty Spin-offs.
Ket quả phỏng vấn bán cấu trúc một số lãnh đạo
cập tnrờng và câp khoa dựa trên mô hình các nhân
tô thê chê ảnh hưởng đên hoạt động chuyên giao và
tham gia kinh doanh trong năm 2019 của tác già cho
thấy: bên cạnh các nhân tố kể trên còn có sự thiếu
đồng bộ về cơ chế theo hướng khởi nghiệp và đổi
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mơi, sáng tạo (Đinh Văn Toàn, 2020c). Đặc biệt, các
chính sách và cơ chế về tổ chức và bộ máy trường
ĐH chậm đựợc cải tiến cũng sẽ tiếp tục là các rào
càn để chuyển đổi sang mô hình trường đại học khởi
nghiệp (Dinh Van Toan, 2020).
Từ kinh nghiệm cùa các quốc gia và thực trạng
quản lý các CSGDĐH ở Việt Nam như nêu trên, các
vấn đề đặt ra đối với Chính phủ và các Bộ là:
Thứ nhất, Việt Nam cần sự đồng bộ về thể chế và
cơ chế thuận lợi đe thúc đẩy chuyến giao công nghệ
và thương mại hóa kêt quả nghiên cứu từ các
CSGDĐH. Hệ thông luật pháp cần cho phép các
trường đại học được sở hữu và toàn quyền sử dụng
quỵên sờ hữu đôi với các tài sản trí tuệ của các sản
phẩm nghiên cứu từ tiền Nhà nước tài trợ. Cơ chế
thực hiện đăng ký, xác lập quyền sở hữu và quản lý,
đặc biệt về sử dụng, khai thác và phân chia lợi ích
đối với các tài sàn trí tuệ của đề tài, dự án nghiên
cứu cần được cải tiến theo hướng dễ ứng dụng (hiện
nay Luật Sở hữu trí tuệ quy định: tất cà các tài sàn
trí tuệ phát sinh sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà
nước; tỳ lê quyên sợ hữu đôi với từng đối tượng do
các bên đầu tư quyết định bằng văn bàn trên cơ sở
đề xuất của chù nhiệm đề tài, dự án và nhóm thực
hiện có sự thòa thuận bằng văn bản của cơ quan chủ
tri, cơ quan đặt hàng, cơ quan sừ dụng kết quả
nghiên cứu, các bên có quyến lợi và nghĩa vụ liên
quan khác...). Các cơ quan quản lý cần có hướng
dân áp dụng rõ ràng, nới lỏng và đơn giàn hóa về thủ
tục mua bận, nhượng quyên trên cơ sở tin cậy giữa
các bên đê các nhà khoa học có động lực tham gia
quá trình thương mại hóa các sản phâm của mình và
nhà trường. Bên cạnh đó, các cơ chế hỗ trợ khác cần
được áp dụng như ở một số quốc gia (Mỹ, Vương
Quốc Anh) đe thúc đẩy hợp tác trong R&D giữa các
trường đại học với các doanh nghiệp và tư nhân để
hình thành các liên doanh, tiến tới công ty Spin-offs.
Thứ hai, cần tháo gỡ về luật pháp và có các chính
sách đặc biệt hô trợ hình thành và phát triển doanh
nghiệp Spin-offs trong các CSGDĐH. Theo đó, cần
gỡ bỏ quy định không cho phép công chức, viên
chức, giảng viên trong các trường ĐH công lập
thành lập hoặc tham gia quản lý các doanh nghiệp
trong các bộ luật hiện hành (Luật Phòng, chống
tham nhũng; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức), cần
khuyến khích các nhà khoa học trong các cơ sở này
vừa tham gia nghiên cứu, giảng dạy vừa tham gia
hoạt động chuyên giao tri thức, tư vấn và thương
mại hóa sản phẩn ra thị trường trong các Spin-offs
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đã thành lập. Đồng thời, chính phù và Bộ Tài chính
cần quy định rõ ràng đê các CSGDĐH triển khai
định giá, đóng góp von và chuyển nhượng cổ phần
từ các nguồn lực của mình như: quyền sử dụng đất,
thương hiệu, tài sản ttí tuệ trong hình thành doanh
nghiệp. Các hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy
định của Luật Doanh nghiệp và các cơ chê rõ ràng
sẽ đảm bảo được quyên lợi của các bên liên quan,
trong đó có Nhà nước, CSGDĐH, nhà đâu tư và các
nhà khoa học.
Thử ba, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ
cần có chính sách hình thành các nguồn vốn và thiết
lập cơ chế, chính sách sử dụng vốn “mồi” như Thổ
Nhĩ Kỳ và một số quốc gia đã thực hiện cho các
doanh nhân học thuật bước đầu phát triên sản phâm,
mô hình kinh doanh. Chính sách và các cơ chế này
rất quan trọng để các nhà đầu tư cá nhân, các nhà
đầu tư “thiên thần” (thường là các chuyên gia/doanh
nhân đã thành công), các quỹ đâu tư mạo hiêm quan
tâm tham gia ngay từ khi hình thành liên doanh và
giúp các Spin-offs đứng vững trong giai đoạn đâu.
Thứ tư, Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo cân
giao quyền tự chủ hoàn toàn về mặt tổ chức, nhân sự
đế các trường đại học: i) Xây dựng các chính sách
khuyên khích tinh thân doanh nhân trong giảng
viên, nghiên cứu viên, tạo động lực đê các nhà
nghiên cứu tham gia hoạt động đoi mới; sáng tạo và
hoạt động của các Spin-offs; ii) Khuyên khích các
nhà khoa học, giảng viên và người học tham gia các
hoạt động khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp đê
thương mại hóa sản phâm NCKH; iii) Có chính sách
và thành lập đơn vị hỗ trợ việc tạo ra các dự án kinh
doanh mới từ các nghiên cứu và công nghệ bắt
nguôn từ nhà trường hoặc có các cán bộ, giảng viên,
sinh viên tham gia như: văn phòng cấp phép, văn
phòng chuyển giao công nghệ, văn phòng hỗ trợ các
dự án kinh doanh mới,... ; iv) Có cơ chê đê các
doanh nhân học thuật được tiếp cận, sử dụng các
phòng thí nghiệm nghiên cứu để triển khai các dự án
mang tính khởi nghiệp kinh doanh; v) Đặc biệt, một
trong những đơn vị có vai ttò quan trọng trong quy
trình thương mại hóa và hình thành các công ty
Spin-offs là các vườn ươm doanh nghiệp cân được
các trường chù động thành lập.
6.
Kêt luận
Kinh nghiệm về chính sách và sáng kiến của các
quốc gia trên khắp thế giới cũng như kết quả phát
triên các doanh nghiệp Spin-offs là minh chứng
sống động cho xu hướng đổi mới trường ĐH gắn với
khởi nghiệp và thương mại hóa trong hơn hai thập

niên vừa qua. Trong số các quốc gia đã đề cập, một
số có nền giáo dục đại học phát triển từ lâu theo
hướng tự chủ đại học như Mỹ, Anh và một sô nước
Tây Au, nhưng cũng có nhiêu trường ĐH ở Châu Á,
Bắc Âu và Châu Mỹ. Các quốc gia như Mỹ, Anh,
Canada và một số nước tiêu biểu ở khu vực Châu Á
như Nhật Bản, Singapore đã gặt hái nhiều thành
công từ đôi mới chính sách và sự hợp tác hiệu quả
giữa các bên: trường đại học - chính phủ - doanh
nghiệp. Trong đó, chính phủ có vai trò xây dựng
khung khổ the chế và các chính sách, đồng thời tạo
các cơ chế thu hút đầu tư, hợp tác và sử dụng hiệu
quà nguôn lực từ tô chức mẹ là trường ĐH đê phát
triên kinh doanh cho các Spin-offs. Chính điêu này
tạo động lực cho chuyên giao, thương mại hóa và
thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo trong mô hình
trường đại học khởi nghiệp.
Việt Nam đang trong bối cảnh của nền kinh tế
chuyển đổi, các CSGDĐH chủ yếu hoạt động theo
mô hình trường ĐH truyên thông, ít quan tâm đên
chuyên giao và thương mại hóa. Theo xu thê chung
của thê giới, các trường đại học Việt Nam cũng đang
trong giai đoạn chuyển đôi sang mô hình trường đại
học khởi nghiệp. Tuy nhiên, kêt quả hình thành và
phát triên doanh nghiệp nói chung và công ty Spin
off nói riêng trong các trường đại học còn rât hạn
chế. Hệ thống thiết chế, các quy định pháp luật chưa
đồng bộ, chưa khuyến khích và hỗ trợ để các cán bộ
giảng viên và CSGDĐH hình thành dự án kinh
doanh và thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn
thiếu các cơ chế hỗ trợ việc thành lập và hoạt động
của các doanh nghiệp hợp tác với nhà trường.
Vì vậy, các vẫn đề đặt ra hiện nay trước hết là hoàn
thiện thể chế và cơ chế để thúc đẩy chuyển giao công
nghệ để thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các
CSGDĐH. Cân cho phép trường đại học sở hữu các
tài sản trí tuệ từ các sàn phâm nghiên cứu do Nhà nước
tài trợ. Cân gỡ bỏ quy định không cho phép công
chức, viên chức, giảng viên trong các trường đại học
công lập tham gia quản lý các doanh nghiệp trong các
bộ luật hiên hành, đồng thời thiết lập nguồn và cơ chê
hỗ trợ đâu tư vôn cho các công ty Spin-offs từ
CSGDĐH. Cuối cùng, đối với các trường ĐH hiện
nay thì thiết chế và cơ cấu quàn trị để hoàn thiên mô
hình tổ chức theo hướng khởi nghiệp, thúc đấy đổi
mới và sáng tạo là hết sức cấp bách. Đe làm được điều
này cần hoàn thiện và đồng bộ hóa các chính sách và
thể chế quản lý giáo dục đại học. Nhưng trường đại
học chưa thực sự tự chủ trong quyết định cơ cấu tổ
chức, nhân sự và các hoạt động là một nút thãt cân
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được tháo gỡ ngay để các trường cải tiến mô hình
quàn trị, cơ cấu tổ chức và thực hiện được các chính
sách, các cơ chế ưu đãi cho khởi nghiệp, hình thành
doanh nghiệp dựa trên công nghệ từ nhà trường. ♦
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Summary
The paper focuses on Spin-offs companies from
higher education institutions and development sup
port policies in several countries around the world.
On the basis of an overview of published academic
studies and the results of research on the current sit
uation in Vietnamese higher education institutions,
this article raises issues of concern about policy and
institutional reform for higher education in the cur
rent context. In addition to the requirements of insti
tutional reform and the environment for business
development from universities, comprehensive
autonomy for schools to innovate organizations,
encourage entrepreneurship and promote commer
cialization are urgent problems are in place.
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