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ột công viên khoa học, nơi diễn ra sự tương tác mạnh mẽ giữa các trường đại học, cơ quan nghiên
cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khác dưới sự bảo trợ của chính quyền trung ương và
M
địa phương, hoàn toàn phù hợp với bản chất của một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong bối
cảnh nền kinh tế khởi nghiệp đang bùng nổ và trở thành mong ước của tất cả các quốc gia, việc thúc đẩy
phát triển công viên khoa học là một hướng đi đúng đắn. Con đường phát triển công viên khoa học rất đa
dạng và khác biệt giữa các quốc gia, những kinh nghiệm từ Amsterdam (Hà Lan) và Suzhou (tức Tô Châu,
Trung Quốc) đem đến cho Thành phố Hồ Chí Minh nhiều gợi ý hành động, trong đó đặc biệt nhấn mạnh
vai trò của các doanh nghiệp spin-off.
Từ khóa: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công viên khoa học, hệ thống đổi mới quốc gia.
Giới thiệu
Xây dựng một nền kinh tế (quốc gia hay địa
phương) phát triển bền vững dựa trên đổi mới và
khoa học công nghệ là một xu thế toàn cầu. Các khu
vực trọng điểm với hàm lượng khoa học vượt trội
dưới nhiều hình thức khác nhau (quận đổi mới, khu
công nghệ cao, công viên khoa học…) là một công
cụ được nhiều nơi sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh
đã đi theo cách tiếp cận này từ hai thập kỷ trở lại
đây. Trong bối cảnh Thành phố định hướng đưa Khu
Công nghệ cao (SHTP) lên một trình độ phát triển
mới là công viên khoa học, bài viết này sẽ phân tích
vị trí của công viên khoa học trong một nền kinh tế
đổi mới, đặc biệt là kinh tế khởi nghiệp; kinh
nghiệm xây dựng công viên khoa học có tuổi đời
tương tự SHTP là Amsterdam Hà Lan và Suzhou
(Trung Quốc); và từ đó đưa ra một số gợi ý cho
Thành phố.
1. Hệ thống đổi mới quốc gia, nền kinh tế khởi
nghiệp và những công viên khoa học
Các mô hình tăng trưởng theo tư duy hệ thống và
lý thuyết hệ thống đổi mới quốc gia (National
Innovation Systems) đang được nhiều nước lựa
chọn để chuyển đổi. Hệ thống đổi mới quốc gia là
một hệ thống tổng hợp bao gồm các yếu tố chính trị,
kinh tế, xã hội tác động tới sự sản sinh và ứng dụng
đổi mới (Atkinson, 2014). Các thành tố của hệ thống
đổi mới quốc gia được tóm tắt trong Hình 1. Các tổ
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chức bao gồm nhóm các trường đại học, trung tâm
nghiên cứu, các trung tâm mở rộng công nghệ ở phía
cung và các doanh nghiệp ở phía cầu. Hai nhóm này
trao đổi với nhau thông qua quá trình tích lũy và
phân bổ vốn vật chất, vốn con người và tri thức. Nhà
nước đóng vai trò giám sát và khắc phục những thất
bại của thị trường. Các yếu tố thúc đẩy và cản trở
đổi mới rất đa dạng. Các yếu tố thúc đẩy gồm môi
trường vĩ mô, cấu trúc cạnh tranh, cơ chế thương
mại và mạng lưới quốc tế; các yếu tố cản trở gồm tín
dụng, rảo cản ra nhập/rời bỏ thị trường, môi trường
kinh doanh/thể chế, sự cứng nhắc, vốn mồi/vốn mạo
hiểm, và tính ngoại ứng của đổi mới. Sự tương tác
giữa các tổ chức và quá trình tích lũy - phân bổ khởi
xướng, du nhập, sửa đổi và lan tỏa những công nghệ
mới (Freeman, 1987).
Mọi quyết sách kinh tế muốn có hiệu quả cần
phải được chuyển đổi thành hành vi của các doanh
nghiệp, cá nhân hoặc nhóm cá nhân làm kinh doanh
(Liên, 2019), trong hệ thống đổi mới quốc gia sự
chuyển đổi đó được thể hiện rất rõ qua sự tương tác
giữa các thành tố. Các dòng chảy công nghệ và thông
tin giữa con người, các doanh nghiệp và các tổ chức
thông qua các vòng phản hồi là chìa khóa đối với quy
trình đổi mới. Sự hợp tác kỹ thuật và lan tỏa công
nghệ, dịch chuyển nhân sự đóng góp vào cải thiện
năng lực đổi mới của doanh nghiệp dưới dạng sản
phẩm, bằng sáng chế và năng suất (OECD, 1997), là
khoa học
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cốt lõi hình thành nên nền kinh tế đổi mới sáng tạo
trong đó tri thức, khởi nghiệp, đổi mới, công nghệ và
sự hợp tác tạo nên tăng trưởng kinh tế
(StartupInstitute.com, 2013). Trong nền kinh tế mới
đó, vốn tài chính không được dùng để xây dựng thêm
nhà máy mà để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển,
vào sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và vào giới thiệu
sản phẩm mới (Mckinney, 2019). Như vậy, sản
phẩm, dịch vụ mới và tốt hơn là mục tiêu và mục tiêu
này chỉ có thể được hiện thực hóa tại các doanh
nghiệp. Ngoài các công ty đã định hình, từ công ty
vừa và nhỏ tới các tập đoàn đa quốc gia lớn, các khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo đang vươn mình trở thành
người chơi lớn và tạo nên nền kinh tế khởi nghiệp.
Nền kinh tế khởi nghiệp, một bộ phận của kinh

Hiệp hội Quốc tế các Công viên Khoa học (IASP)
định nghĩa một công viên khoa học là một tổ chức
được quản lý bởi các nhà chuyên môn với mục tiêu
chính là gia tăng sự thịnh vượng của cộng đồng nơi
có công viên bằng cách thúc đẩy văn hóa đổi mới và
năng lực cạnh tranh của những doanh nghiệp và
những viện trường dựa trên tri thức có liên quan. Để
đạt được những mục tiêu này, một công viên khoa
học kích thích và quản lý dòng chảy tri thức và công
nghệ giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu
và phát triển (R&D), các công ty và thị trường; nó
tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh ra và lớn lên
của các công ty dựa trên đổi mới thông qua các quy
trình ươm tạo và spin-off; và cung cấp các dịch vụ
gia tăng giá trị cùng với không gian và cơ sở vật chất
có chất lượng cao.
Sӵ giám sát cӫa chính phӫ và giҧi quyӃt các thҩt bҥi thӏ trѭӡng
Như vậy, về bản chất, công viên khoa
Cung
Tích tԜ/Phân bԌ
CӞu
học là một hệ thống đổi mới quy mô nhỏ
với đầy đủ các thành tố ở cả hai phía
K ± Nguӗn vӕn vұt chҩt
TrѭӡQJÿҥi hӑc/ Trung
Các doanh nghiӋp
tâm nghiên cӭu chính
cung - cầu cũng như quá trình tích tụ và
sách/ Các trung tâm mӣ
phân bổ. Đồng thời cũng là một hệ sinh
H ± Nguӗn vӕn con ngѭӡi
rӝng công nghӋ
thái khởi nghiệp sáng tạo ở mức độ tập
A ± Tri thӭc
trung hơn. Thông thường, một hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một
Nhân tԈ khuyӶn khích
Rào cӚn tích tԜ/phân bԌ
tập hợp nguồn lực được chia sẻ, thường
tích tԜ
Tín dөng
Nguӗn vӕn con ngѭӡi
được phân bố trong bán kính 60 dặm
Bӕi cҧQKYƭP{
Hӛ trӧ doanh nghiӋp
Rào cҧn gia nhұp/ rӡi bӓ
(100 km) xung quanh một điểm trung
Cҩu trúc cҥnh tranh
QkQJFDRQăQJOӵc
0{LWUѭӡng kinh doanh/pháp
ChӃ ÿӝ thѭѫQJPҥi và các
tâm trong một khu vực để phát triển các
Dӏch vө mӣ rӝQJQăQJ
lý
mҥng lѭӟi quӕc tӃ
khởi nghiệp sáng tạo (Startup Genome,
suҩt/Chҩt lѭӧng
2019). Công viên khoa học chính là phần
TruyӅn bá quy trình/Sӵ
thӵc thi tӕt nhҩt
lõi của hệ sinh thái lớn hơn này.
©ȱԨc cԞa doanh nghiӾp
Rào cӚn tích tԜ tri thԠc
Dӏch vө tѭ vҩn tiên tiӃn
Ra đời từ những năm 1950 tại Hoa Kỳ
1ăQJOӵc cӕt lõi (quҧn trӏ)
Sӵ cӭng nhҳc (nhѭ ODRÿӝng)
HӋ thӕng khoa hӑc và
HӋ thӕng sҧn xuҩt
(Silicon Valley ở bang California và
công nghӋ nӝLÿӏa
Vӕn mӗi/mҥo hiӇm
Sӵ sҧn sinh và hҩp thө công
Route 128 - America’s Technology
nghӋ
HӋ thӕQJÿәi mӟi quӕc tӃ
Ngoҥi ӭng cӫDÿәi mӟi
Highway ở bang Massachusetts) và thành
công tại các nước Anglo-Saxon, mô hình
HӾ thԈȱ¶Ԍi mԒi quԈc gia (NIS)
công viên khoa học công nghệ đã lan tỏa
Nguồn: Maloney (2017, tr. 18)
và bùng nổ trên toàn thế giới vào những
Hình 1: Hệ thống đổi mới quốc gia
năm 1970, 1980. Vào những năm 2000 đã
nổi lên tầm quan trọng của trường đại học
tế đổi mới sáng tạo, trên toàn cầu đang tiếp tục tăng trong phát triển địa phương với xu hướng tăng cường
trưởng, tạo ra giá trị 2,8 nghìn tỷ USD trong giai khởi nghiệp từ các nhà nghiên cứu thông qua chuyển
đoạn 2016-2018, tăng 20,6% so với thời kỳ trước và giao công nghệ hoặc tạo ra doanh nghiệp mới từ
gấp đôi so với giá trị chỉ 5 năm trước đó. Giá trị này nghiên cứu hàn lâm (spin-off) (Salvador & Rolfo,
tương đương với một nền kinh tế nhóm G7 như 2011). Sự phổ biến toàn cầu của công viên khoa học
Vương quốc Anh. Năm 2018 cũng chứng kiến tổng thể hiện rõ trên bản đồ vị trí các thành viên của Hiệp
mức đầu tư mạo hiểm 220 tỷ USD, cao nhất trong hội Quốc tế các Công viên Khoa học trong Hình 2.
vòng 10 năm qua (Startup Genome, 2019).
Con đường phát triển công viên khoa học có sự
Các công viên khoa học là một bộ phận quan khác biệt rất lớn giữa các quốc gia. Tại Hoa Kỳ,
trọng tạo động lực cho nền kinh tế khởi nghiệp. Silicon Valley và Route 128 được hình thành một
Theo nghĩa hẹp, công viên khoa học là một khu vực, cách tự nhiên, hoàn toàn không có kế hoạch từ cả
thường được khởi tạo và hỗ trợ bởi một trường đại nhà nước và khu vực tư nhân về việc cho ra đời một
học đơn ngành hoặc đa ngành, trong đó các công ty công viên khoa học. Đường vành đai Route 128
chuyên về công việc khoa học và công nghệ mới đặt được xây dựng để giải cứu nạn kẹt xe trong nội
trụ sở (Từ điểm Cambridge). Ở phạm vi rộng hơn, thành Boston, nhưng các nhà phát triển bất động sản
khoa học
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tụ giáo dục - nghiên cứu - kinh
doanh và có kế hoạch chính thức
phát triển khu vực này thành
công viên khoa học (University
of Amsterdam, 2020).
Tại trai hè “Thinking City
Amsterdam 2014”, ý tưởng về
công viên khoa học trở thành hệ
sinh thái khởi nghiệp đã được đưa
ra thảo luận dựa trên những kết
quả khảo sát thực nghiệm các nhà
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Những quận đổi mới (innovation
Nguồn: https://www.iasp.ws/our-members/directory
districts) là những quận nội thành
Hình 2: Các thành viên của Hiệp hội Quốc tế Các công viên Khoa học và những trường đại học nằm
trong trung tâm. Do đó, những cơ
đã nhận ra vị thế đặc biệt của con đường (vào thời sở trường đại học khoa học ở ngoại ô tại Hoa Kỳ đã
bấy giờ, những năm 1950) và phát triển các bất động biến đổi không gian để đáp ứng những sở thích này
sản công nghiệp dọc hai bên. Từ đó các công ty tìm của những lao động có trình độ cao. Kết quả phỏng
đến, cộng với sự hiện hữu của hai trường đại học lớn vấn các nhà khởi nghiệp cho thấy cơ sở hạ tầng, sự
là Havard và MIT đã dần hình thành “Xa lộ công vui vẻ và bầu không khí xung quanh khiến họ trở nên
nghệ Hoa Kỳ” (Mass Moments, 2020). Tương tự, hiệu quả hơn và giúp họ tuyển dụng được những
không có kế hoạch chú ý nào phát triển Silicon người trẻ và tài năng với bộ óc khởi nghiệp. Đây
Valley thành trung tâm khởi nghiệp Hoa Kỳ và toàn chính là những đặc điểm làm nên sự hấp dẫn của một
cầu; trung tâm này được hình thành tự nhiên khi có công viên khoa học như là một nơi để bắt đầu và phát
sự tồn tại lâu năm của hai trường đại học lớn triển một công ty thành công (Smit, Hamfelt, &
(Stanford và University of California-Berkeley), các Gadet, 2014). Trong khi hầu hết các nghiên cứu về
trung tâm nghiên cứu quân sự của chính phủ, họ lan hệ sinh thái khởi nghiệp đều coi “địa điểm” là một
tỏa công nghệ ra các doanh nghiệp và tạo thành các khái niệm trừu tượng về không gian chứ không phải
công ty spin-off. Tuy nhiên có rất ít quốc gia có một địa điểm cụ thể, thì ba nhà tư vấn này đã chỉ rõ
được những sự phát triển tự nhiên như thế. Câu những đặc điểm chất lượng cụ thể của một công viên
chuyện thành công của hai ví dụ này đã được đúc khoa học như được tóm tắt trong Hình 3.
kết thành mô hình công viên khoa học và chính
Các công ty khởi nghiệp ngày càng tập trung vào
quyền tại các quốc gia khác đi theo.
những quận nội thành sống động. Tại Amsterdam,
Để đi tới kết quả, mỗi quốc gia, địa phương có hầu hết startup cũng nằm ở trung tâm thành phố. Có
cách làm và mức hiệu quả khác nhau. Những kinh một nghịch lý đang tồn tại: trong khi sự gia tăng số
nghiệm từ Amsterdam (Hà Lan) và Tô Châu (Trung hóa công việc khiến cho công ty và nhân viên trở nên
Quốc), hai công viên khoa học có tuổi đời tương không phụ thuộc vào nơi làm việc, thì chất lượng của
đương Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
(SHTP), đem tới những gợi ý hữu ích.
2. Kinh nghiệm và lộ trình phát
triển công viên khoa học thành trung
tâm khởi nghiệp sáng tạo từ Trung
Quốc và Hà Lan
Công viên khoa học Amsterdam
(Hà Lan)
Từ một vùng đất ngập nước được
dần biến đổi thành đất nông nghiệp từ
những năm 1600s, khu vực nơi Công
viên Khoa học Amsterdam đặt chân bây
giờ bắt đầu có các cơ quan nghiên cứu,
đại học chuyển đến từ những năm 1960,
đặc biệt nhiều vào những năm 1990. Từ
Nguồn: Smit và cộng sự (2014)
sự phát triển tự nhiên ấy, chính quyền
Hình 3: Bản đồ các thành phần cấu trúc
địa phương đã nhận thấy tiềm năng hội và đặc điểm chất lượng của Công viên Khoa Amsterdam, Hà Lan
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địa điểm lại trở nên quan trọng hơn trong các quyết
định đặt trụ sở và năng suất của những người lao
động trình độ cao và hay di chuyển. Điều này đặt ra
thách thức cho Công viên Khoa học Amsterdam phải
tìm ra cách làm cho hệ sinh thái của nó và chất lượng
không gian giúp tăng năng suất của nhân viên và
công ty tại đó, đồng thời xác định những việc cần
làm để nâng cao sức hấp dẫn của Công viên Khoa
học như là một nơi để khởi tạo và phát triển một
công ty thành công (Smit và cộng sự, 2014).
Trong những năm gần đây Công viên Khoa học
Amsterdam đã phát triển thành một khu phức hợp
thành công bậc nhất châu Âu và toàn cầu với các
viện trường đào tạo, các phòng thí nghiệm nghiên
cứu và các công ty có liên quan. Với diện tích 70
hecta, Công viên Khoa học Amsterdam đang quy tụ
hơn 170 công ty công nghệ trong đó có nhiều công
ty spin-off, vài chục trường đại học, viện, trung tâm
nghiên cứu, và phòng thí nghiệm (University of
Amsterdam, 2020). Ngoài ra còn có hàng loạt tiện
ích như khu thể thao, cà phê, nhà hàng, khu dân cư,
ký túc xá sinh viên, quảng trường, nơi hội họp…
Trong kế hoạch mới của mình, Công viên Khoa học
Amsterdam có tham vọng đa dạng thêm thông qua
thu hút hơn nữa các cơ sở giáo dục, cơ sở hạ tầng,
các tiện ích không gian trong khu vực, khu dân cư,
và biến công viên trở thành một địa điểm tràn sức
sống cho giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Đồng
thời, công viên cũng cải thiện sự kết nối với khu vực
địa phương xung quanh và với trung tâm thành phố
Amsterdam. Các tiện ích mới như đường dành cho
đạp xe, thêm nơi ở cho nhà nghiên cứu và chuyên
gia… được bổ sung theo hướng bền vững (tiết kiệm
năng lượng, nguồn nước, bảo vệ môi trường và hệ
sinh thái…) (Amsterdam Science Park, 2019).
Trong khi sự phát triển của Công viên Khoa học
Amsterdam có một phần tự nhiên ban đầu, sau đó mới
là hành động hỗ trợ của chính quyền, thì con đường
xây dựng các công viên khoa học tại Trung Quốc lại
mang đậm dấu ấn của chính phủ ngay từ đầu.
Quận đổi mới khoa học và giáo dục Hồ Dushu
Tô Châu (SEID)
Trung Quốc đã phát triển nhiều công viên khoa
học trường đại học trên toàn quốc. Thông qua những
công viên khoa học trường đại học này, các chính
quyền địa phương nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi
mới địa phương bao gồm các trường đại học, các
công ty spin-off từ trường đại học và vườn ươm, và
các mối liên hệ mạnh trong R&D giữa đại học doanh nghiệp (Sun, Zhang, Cao, Dong, & Cantwell,
2019). Những cái tên thành công nổi bật toàn cầu
phải kể đến là Zhongguancun ở Bắc Kinh và
Zhangjiang ở Thượng Hải.
Zhongguancun tại Bắc Kinh xuất phát là một
“Đường phố Điện tử” vào đầu những năm 1980, trở
khoa học
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thành Khu thử nghiệm phát triển công nghiệp - công
nghệ mới Bắc Kinh năm 1988 và sau đó trở thành
Khu công nghệ cao đầu tiên của Trung Quốc. Năm
2009, Khu Kiểu mẫu Quốc gia Zhongguancun
(Zhongguancun National Demonstration Zone)
được xây dựng cùng với kế hoạch phát triển nó
thành trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ có
ảnh hưởng toàn cầu. Vai trò công viên khoa học của
Zhongguancun chính thức được định hình từ năm
2011 (The People's Government of Beijing
Municipality, 2013).
Kể từ khi hình thành Zhongguancun đã là nơi tập
trung của hơn 20.000 công ty công nghệ cao và mới
(The People's Government of Beijing Municipality,
2013). Đặc điểm nổi bật khác của Zhongguancun là
có số lượng lớn các trung tâm R&D tiên tiến của các
công ty đa quốc gia, rất nhiều phòng thí nghiệm
quốc gia và của các đại học (32 đại học, 206 viện
công nghệ và khoa học trọng điểm, 112 phòng thí
nghiệm quốc gia, 95 viện nghiên cứu kỹ thuật quốc
gia, và 38 phòng thí nghiệm công nghệ quốc gia), số
lượng lớn con người tài năng về các lĩnh vực hàn
lâm, công nghệ cao và kinh doanh (1,59 triệu nhân
viên công ty công nghệ cao, 172.000 tiến sỹ và thạc
sỹ, 16.000 học giả trở về từ hải ngoại với 600 startup
của họ), nguồn vốn mạo hiểm và tài trợ tài chính dồi
dào (ngân hàng khoa học & công nghệ, quỹ thiên
thần, quỹ mạo hiểm, quỹ khởi nghiệp, môi giới tài
chính tín dụng, môi giới tài sản trí tuệ, môi giới
chuyển giao tài sản công nghiệp), và có một văn hóa
mạnh về động lực khởi nghiệp (Chen, 2018).
Tại Thượng Hải, Khu công nghệ cao Zhangjiang
(ZJ INNOPARK) được thành lập năm 1992, ở trung
tâm Khu mới Phố Đông bao gồm những khu chức
năng như khu đổi mới công nghệ, khu công nghiệp
công nghệ cao, khu nghiên cứu và giáo dục và khu
dân sinh. Từ năm 1999, Zhangjiang tập trung vào
các ngành hàng đầu để trở thành hiện thân của các
chức năng đổi mới và khởi nghiệp (Shanghai
Municipal People's Government, 2020). Thế mạnh
của Zhangjiang là nguồn tài chính mạnh do nằm ở
thủ phủ tài chính Thượng Hải, nhưng không có
nhiều trường đại học và viện nghiên cứu như
Zhongguancun ở Bắc Kinh.
Zhongguancun đã trở thành hình mẫu phát hiển
cho hàng trăm công viên khoa học địa phương khác
tại Trung Quốc. Không lớn như hai công viên khoa
học công nghệ tại Bắc Kinh và Thượng Hải, nhưng
Tô Châu là một ví dụ tốt về tính hiệu quả.
Khu công nghiệp Tô Châu (Suzhou Industrial
Park - SIP) được thành lập năm 1994 và trở thành
một trong những khu công nghiệp tiên tiến nhất tại
Trung Quốc với nhiều công ty Fortune 500 đặt nhà
máy tại đây. Trước xu thế giá lao động trong khu vực
tăng cao, SIP đã nhận ra tính cấp thiết phải nâng cấp
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trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với trọng
tâm vào lĩnh vực I&T, năm 2018 HKSTP đã ươm tạo
được 72 startup tốt nghiệp, con số này nâng lên 80
vào năm 2019. Công viên có hàng loạt sáng kiến hỗ
trợ các startup địa phương cũng như mở rộng hệ sinh
thái I&T. Để tăng hiệu quả hỗ trợ, HKSTP đã cải tổ
lại chương trình cố vấn nhằm có được đội ngũ cố vấn
phù hợp hơn đồng thời tích hợp các nguồn lực, ngoài
mô hình cố vấn theo cặp truyền
*LDLÿRҥn 3 ÿӃQQD\ 7K~Fÿҭy khu vӵc
thống còn có các phiên cố vấn mạng
WѭQKkQWURQJF{QJYLrQ
lưới đa phương. Mạng lưới cố vấn
hiện có hơn 100 người là các nhà
điều hành công ty giàu kinh nghiệm,
các nhà khởi nghiệp, các nhà đầu tư
và các chủ doanh nghiệp lớn…
*LDLÿRҥn
2
(2009
±
2014):
Thu
hút,
hӛ
trӧ
Giai ÿRҥn 1 (2002 ± 2009):
công
ty
công
nghӋ
YjWjLQăQJ
(HKSTP, 2019).
Thu hút các viӋQWUѭӡng
Một sáng kiến mới của HKSTP
là cung cấp một bộ các dịch vụ hỗ
trợ chuyên nghiệp bao gồm kế toán,
Hình 4: Lộ trình ba giai đoạn phát triển của Quận đổi mới khoa học pháp lý, chứng nhận, quan hệ công
và giáo dục Hồ Dushu Tô Châu (SEID) tỉnh Giang Tô, Trung Quốc chúng, và R&D. Mỗi người trong
Giai đoạn 1 (2002 - 2009): Thu hút các viện nghiên cứu, trường đại học chương trình ươm tạo được tài trợ
Nhà nước tài trợ ban đầu cho các trường đại học trong nước và nước gói các dịch vụ này có trị giá lên tới
ngoài đến xây dựng cơ sở và phòng nghiên cứu tại SEID, và tài trợ cho họ HK$120.000. Bên cạnh đó còn có
hoạt động có hiệu quả. SEID được thiết kế với cơ sở hạ tầng công và cơ sở “Thư viện pháp lý” và “Lịch trình
nghiên cứu dùng chung giữa các viện trường, đồng thời mở cửa cho công nhà đầu tư” với các mẫu văn bản,
chúng để thúc đẩy tiếp cận mở và môi trường đổi mới tương tác. Từ đó tới thỏa thuận mang tính pháp lý và một
nay, SEID đã thu hút được 24 trường đại học mới hoặc hiện hữu tới đặt cơ nền tảng trực tuyến nơi các startups
sở hoặc chi nhánh, có hơn 70.000 sinh viên và trên 5.000 giảng viên vào có thể chia sẻ về dự án và giải pháp
năm 2014. Có 46 tổ chức đào tạo đã đào tạo mỗi năm 40.000 lượt người.
của mình với các công ty và các nhà
Tính tới năm 2013, SEID đã cho tốt nghiệp hơn 100.000 sinh viên và nhiều
đầu tư đến từ nhiều lĩnh vực khác
người ở lại làm việc ở SIP. Ngoài ra có hơn 200 viện nghiên cứu công.
Giai đoạn 2 (2009 - 2014): Thu hút, hỗ trợ công ty công nghệ và tài năng nhau như bất động sản, chăm sóc
SEID nỗ lực lớn để thu hút các công ty công nghệ cao và tài năng, thiết sức khỏe và dịch vụ tài chính
lập nhiều vườn ươm hoặc cụm ngành cho nhà nước sở hữu hoặc hỗ trợ, (HKSTP, 2019).
Từ kinh nghiệm của Amsterdam,
hình thành những quỹ vốn mạo hiểm do nhà nước hỗ trợ hoặc chỉ đạo, và
thúc đẩy các cụm ngành chuyên sâu. Chính quyền cũng hỗ trợ hào phóng Tô Châu và Hong Kong cho thấy xu
cho các công ty công nghệ cao và các cá nhân được chỉ định thông qua thế công viên khoa học phải là một
nhiều chính sách bao gồm tài trợ vốn khởi nghiệp, trợ cấp/miễn tiền thuê, trung tâm khởi nghiệp, đặc biệt là
bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ/miễn lãi vay, giải thưởng cá nhân bằng tiền và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn
các trợ cấp khác. Tới năm 2013, SEID đã tập hợp được hơn 2.200 doanh với công nghệ cao và công nghệ
nghiệp có công nghệ tiên tiến và triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn. Số
lượng đơn cấp bằng sáng chế mỗi năm hơn 4.000, hơn 75% trong số mới. Cho dù đã có hàm lượng tri
40.000 người lao động tại SEID có trình độ đại học trở lên, hơn 1.500 Hoa thức đậm đặc, các dòng luân chuyển
mạnh về tri thức, công nghệ và con
kiều trở về là những nhà khởi nghiệp hoặc chuyên gia kỹ thuật.
Giai đoạn 3 (2014 đến nay): Thúc đẩy khu vực tư nhân trong công viên người, nhưng sự can thiệp hỗ trợ của
SEID giành nhiều nỗ lực để khuyến khích, nuôi dưỡng và hỗ trợ các nhà nước là cần thiết để khởi nghiệp
vườn ươm và vốn mạo hiểm tư nhân, và các dịch vụ có liên quan tới đổi tại các công viên khoa học trở nên
mới và khởi nghiệp khác.
có hiệu quả hơn và nhanh hơn. Đó là
Nguồn: Sun và cộng sự (2019, tr. 108)
sự hỗ trợ về vốn mạo hiểm, pháp lý,
các dịch vụ về tài sản trí tuệ và quản
Công viên Công nghệ và Khoa học Hong Kong
trị
kinh
doanh.
Thêm vào đó, các công viên khoa
(HKSTP) cũng đang nhanh chóng mở rộng vai trò
khoa học
?
thương
mại
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thành một nền kinh tế dựa nhiều hơn vào đổi mới.
Năm 2002, SIP đã thành lập Quận đổi mới khoa học
và giáo dục Hồ Dushu Tô Châu (SEID-Suzhou
Dushu Lake Science and Education Innovation
District), có diện tích 25 km2, với mục tiêu trở thành
nơi nuôi dưỡng đổi mới cho SIP, mang các trường
đại học và viện nghiên cứu tới gần các công ty công
nghệ cao trong một lộ trình gồm ba giai đoạn chính
(Sun và cộng sự, 2019) như trong Hình 4.
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học cần phải trở thành nơi đáng sống thì mới có thể với 12 năm kinh nghiệm và đã ươm tạo thành công
thu hút những người tài năng trẻ tuổi ưa lối sống vui hơn 50 startups trong bốn lĩnh vực ưu tiên của SHTP
nhộn của đô thị tới làm việc và khởi nghiệp. Ngay (IT and telecommunications; Engineering,
tại quốc gia lân cận Thái Lan, Digital Park cũng đi Automation; Biotechnology; New materials,
theo triết lý “trở thành điểm đến cho các người chơi Nanotechnology). Trung tâm đang vận dụng một hệ
số toàn cầu và các nhà đổi mới kinh doanh số tới để thống ươm tạo bài bản. Trong số 28 startup thành
Đầu tư - Làm việc - Học hỏi - Giải trí cùng nhau tại công được công bố trên website của Trung tâm,
công viên” (Digital Park Thailand, 2020). Bên cạnh phần lớn thuộc ngành ICT/IoT (20); 5 công ty về cơ
các công ty khởi nghiệp, các công ty phái sinh từ khí chính xác (precision mechanics); 2 công ty về
nghiên cứu (spin-off) là một thành phần quan trọng công nghệ sinh học và 1 công ty công nghệ nano
(SHTPIC, 2020).
của cộng đồng trong công viên khoa học.
Những thành tích của SHTP là đáng ghi nhận,
Trên cơ sở khung tham chiếu từ những kinh
nghiệm nêu trên, một số gợi ý cho lộ trình phát triển nhưng còn rất nhỏ bé nếu so sánh với các khu công
công viên khoa học trong Khu Công nghệ cao nghệ cao hay công viên công nghệ có tuổi đời tương
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được trình bày trong đương ở những quốc gia khác. Định hướng đưa
SHTP lên một nấc thang phát triển mới là Công viên
phần tiếp theo.
3. Những gợi ý chính sách cho Thành phố Hồ Khoa học là hoàn toàn đúng đắn, không chỉ để hoàn
chỉnh quy hoạch Đô thị khoa học công nghệ Đông
Chí Minh
Ra đời vào năm 2002, SHTP tập trung vào 04 Bắc Thành phố (xem Hình 5) mà vì chính tương lai
ngành mũi nhọn với mục tiêu thu hút đầu tư nước của SHTP.
Sự phát triển của SHTP dường như đang đi theo
ngoài, đồng thời huy động các nguồn lực trong nước
về khoa học và công nghệ cao, kết hợp có hiệu quả mô hình thịnh hành ở Trung Quốc với tốc độ chậm
giữa sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, tiếp thu, hơn, từ khu công nghiệp công nghệ cao tới công viên
chuyển giao, phát triển công nghệ cao và đào tạo khoa học. Theo hướng đó, biến công viên khoa học
nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp công nghệ trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp là một hàm ý rõ
cao. Hơn 17 năm kể từ khi ra đời, SHTP đã đạt được ràng, và điều này rất có lợi cho sự phát triển của hệ
nhiều kết quả đáp ứng mục tiêu ban đầu về thu hút sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố
đầu tư (156 dự án (101 dự án nội địa), tổng đầu tư Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.
Theo mô hình chu kỳ sống 4 giai đoạn của hệ
7,136 tỷ đô la Mỹ, những công ty đa quốc gia lớn đã
đặt cơ sở tại SHTP như Tập đoàn Intel, Nidec, sinh thái khởi nghiệp của Startup Genome (bốn
Samsung, Nipro), về tiềm lực khoa học công nghệ giai đoạn gồm Kích hoạt, Toàn cầu hóa, Thu hút và
(5 phòng thí nghiệm thu hút được hơn 30 tiến sĩ, Tích hợp) (Startup Genome, 2019), hệ sinh thái
thạc sĩ làm việc; 5 sở hữu trí tuệ đã được công bố và KNĐMST của thành phố Hồ Chí Minh, cho dù đã
8 sản phẩm được thương mại hóa), về hoạt động hợp chính thức có một kỳ lần duy nhất của Việt Nam từ
tác quốc tế (thu hút được 06 chuyên gia nước ngoài trước đến nay là công ty trò chơi trực tuyến - intertới làm việc và 08
chuyên gia kiều bào
về đầu tư và hợp tác).
SHTP còn có một số
trung tâm đào tạo nghiên cứu và vườn
ươm, 5 trường đại học
đang hoạt động hoặc
trong quy hoạch
1JX͛Qhttp://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/
(SHTP, 2020). Các
TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?
http://www.saigonsiliconcity.com.vn/about- CategoryId=2&ItemID=425&PublishedDate=2020-02thành phần hiện hữu 1JX͛Q
11T15:45:00Z
của SHTP được mô tả us/saigon-hi-tech-park
trong Hình 5.
Trung tâm ươm Hình 5: Khu công nghệ cao hiện hữu và công viên khoa học tương lai trong tổng
thể khu đô thị đổi mới sáng tạo phía đông thành phố Hồ Chí Minh
tạo SHTP (SHTP-IC)
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net và công nghệ VNG (vào năm 2016) (Việt
Hưng, 2019), nhưng các đặc điểm khác (số lượng
startup dưới 1.000, số lượng các nhà đầu tư, tư vấn,
cố vấn có kinh nghiệm còn hạn chế, có sự rò rỉ
nguồn lực sang các hệ sinh thái cấp cao hơn, thiếu
những thương vụ lớn, chưa có thêm các vụ thoái
vốn lớn mang tầm quốc gia hay khu vực, chưa thấy
nổi lên một ngành đặc biệt có thế mạnh nào so với
Việt Nam cũng như các hệ sinh thái khác trong khu
vực và đặc biệt thiếu vắng những startup công nghệ
nền tảng gây chú ý) đang nằm chủ yếu ở cuối giai
đoạn kích hoạt, đầu giai đoạn toàn cầu hóa (Liên,
2019). Không gian phát triển cho hệ sinh thái còn
rất rộng lớn.
Vì vậy, công viên khoa học nếu được phát triển
trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ tạo ra một vùng
động lực trung tâm cho toàn bộ hệ sinh thái chung
và đưa nó tiến lên một nấc phát triển mới. Ngoài
việc lựa chọn tiểu ngành khởi nghiệp có thế mạnh và
phù hợp xu thế, hỗ trợ chính sách chung từ chính
quyền và dùng mua sắm công làm đòn bẩy cho khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo (Liên, 2019), một số gợi ý
khác cho các nhà phát triển công viên khoa học
được đề xuất như sau.
Một là, quy hoạch công viên khoa học không chỉ
dành cho giáo dục - nghiên cứu - và kinh doanh mà
cần dành cho cả cuộc sống và giải trí. Khu công
nghệ cao hiện hữu chưa có diện mạo và những công
năng của một nơi đáng sống và điều này cần phải
được thay đổi trong khu công viên khoa học. Ngoài
nhà máy, trường đại học, văn phòng cần có các tiện
ích cuộc sống như khu dân cư (nơi ở cho nhà nghiên
cứu, chuyên gia), thư viện, khu thể thao, quảng
trường, công viên, nhà hàng, cuộc sống về đêm, vui
chơi giải trí… Nhất là khi về mặt địa lý, công viên
khoa học nằm ở ngoại vi cách trung tâm thành phố
gần 20 km.
Hai là, cần quan tâm đặc biệt tới nhóm công ty
spin-off. Tuy hiện nay Khu công nghệ cao đã có các
hoạt động ươm tạo thành công, nhưng sự chú ý hầu
hết mới chỉ dành cho các startup được thu hút từ bên
ngoài. Trong khi đó, doanh nghiệp spin-off từ nghiên
cứu mới là linh hồn của công viên khoa học. Vì vậy,
các chính sách khởi nghiệp tại công viên khoa học
phải đặc biệt quan tâm tới nhóm công ty này.
“Doanh nghiệp spin-off từ nghiên cứu là tất cả
những công ty mới sinh ra từ thế giới nghiên cứu, có
hoặc không có cổ phần hoặc một bằng sáng chế từ
một trường đại học, nhưng được thành lập bởi
những thành viên cũ hoặc hiện thời của trung tâm
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nghiên cứu/trường đại học (giảng viên, nhân viên
hành chính và kỹ thuật, nghiên cứu sinh tiến sỹ) với
mục tiêu khai thác kết quả nghiên cứu” (Salvador &
Rolfo, 2011, tr. 172).
Nuôi dưỡng thành công các spin-off là cách tốt
nhất để phát triển các trường đại học, viện và trung
tâm nghiên cứu, từ đó tạo lập nguồn lực đổi mới bền
vững cho công viên khoa học. Do các spin-off đã có
công nghệ được thử nghiệm thành công trong tay,
nên nhu cầu hỗ trợ để khởi nghiệp của họ sẽ khác so
với các startup thông thường. Các hỗ trợ nên tập
trung vào khía cạnh quản trị kinh doanh và doanh
nghiệp (vốn, pháp lý, quản trị) của spin-off thay vì
hỗ trợ kỹ thuật.
Ba là, phát triển công viên khoa học có lộ trình
với sự giảm dần vai trò của nhà nước. Công viên
khoa học cần phát triển có lộ trình. Khu đất quy
hoạch hiện hữu tuy có gần với Đại học Quốc gia Tp.
Hồ Chí Minh và một số trường trong Khu công nghệ
cao hiện hữu, nhưng để đạt được mật độ và hàm
lượng khoa học như các công viên thành công, thì
còn có rất nhiều nỗ lực đưa thêm các viện, trường,
phòng thí nghiệm về đặt cơ sở; các công ty công
nghệ lớn và doanh nhân về khởi nghiệp. Sự phân kỳ
lộ trình phát triển nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an
toàn đầu tư. Nhà nước nên hỗ trợ mạnh ở giai đoạn
đầu, nhưng sẽ trao dần động lực phát triển sang cho
khu vực tư nhân khi hệ sinh thái khởi nghiệp trong
công viên đã tương đối hoàn chỉnh.
Tuy cần học hỏi lộ trình phát triển của những
công viên khoa học đi trước và thành công, nhưng
công viên khoa học tương lai cần bước đi nhanh và
táo bạo hơn thì mới có thể có năng lực cạnh tranh và
thành công ở cấp độ khu vực và toàn cầu.u
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Summary
This paper will analyze the roles of science parks
in the new economy and suggest managerial implications for Ho Chi Minh City from a system thinking perspective. The ways to develop science parks
vary among countries. However, experience from
Amsterdam (Netherlands) and Suzhou (China) provides some actionable recommendations for Ho Chi
Minh City, of which the importance of spin-offs is
emphasized.

Sè 141/2020

