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Trong năm 2021, nền kinh tế số của Việt Nam đạt 21 tỉ USD, tăng 31% so với
năm 2020 và chiếm 7,6% tổng GDP cả nước(1). Với sự phát triển mạnh mẽ này,
chúng ta đang trên đà hoàn thành nhóm mục tiêu chuyển đổi số của Chính phủ
trong những năm tới, đặc biệt là mục tiêu nền kinh tế số sẽ đóng góp 30% GDP
vào năm 2030.

Tuy đã gây ra nhiều khó khăn thử thách cho nền kinh tế, đại dịch Covid-19 lại
trở thành một chất xúc tác cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam trong giai
đoạn vừa qua. Sau một năm 2020 đầy khó khăn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
(ĐMST) và khởi nghiệp trong nước đã phục hồi trở lại và vươn lên một tầm cao
mới. Tổng số tiền đầu tư vào các công ty ĐMST và khởi nghiệp công nghệ ở
Việt Nam trong năm 2021 đạt con số cao kỷ lục 1,4 tỉ USD với nhiều cột mốc
mới được thiết lập. Tôi rất vui mừng trước sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế
số tại Việt Nam, và đặc biệt khi NIC có thể phát huy vai trò trung tâm trong quá
trình thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC hợp tác cùng với Do Ventures phát
hành báo cáo này với mục tiêu mang lại một bức tranh toàn cảnh về ĐMST và
khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam trong năm 2021, đồng thời cung cấp góc
nhìn tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới của đất nước. Tôi tin rằng
2022 sẽ là năm bản lề để hệ sinh thái của Việt Nam có những bước phát triển
đột phá nhờ vào sự bền bỉ của các doanh nghiệp ĐMST và những hỗ trợ không
ngừng từ Chính phủ.

LỜI MỞ ĐẦU

Vũ Quốc Huy
Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)

(1) Số liệu từ World Bank, Google, Temasek, và Bain & Company

Các mục tiêu quan trọng đến năm 2030
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Mở rộng độ phủ sóng 5G trên cả nước

Nâng mức đóng góp của nền kinh tế số
vào GDP cả nước lên 30%

Có mặt trong nhóm 50 quốc gia dẫn đầu
về chỉ số Chính phủ Điện tử của Liên
Hợp Quốc

Tăng năng suất lao động hằng năm lên
7,5%

Có mặt trong nhóm 40 quốc gia dẫn đầu
trong Bảng xếp hạng Đổi mới sáng tạo
Toàn cầu
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About NIC

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc Gia (NIC) là một đơn vị trực thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư với chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
(ĐMST) và khởi nghiệp tại Việt Nam, từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
dựa vào khoa học và công nghê.

NIC đóng vai trò là trung tâm ĐMST dẫn đầu theo các trụ cột chính:

• Tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp hàng đầu
trong nước và quốc tế.

• Kiến tạo, kết nối xây dựng hệ sinh thái ĐMST mở với trọng tâm là các
doanh nghiệp ĐMST và khởi nghiệp.

• Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách vượt trội, khung pháp lý thử
nghiệm (sandbox) nhằm khuyến khích hoạt động ĐMST trên phạm vi cả
nước, đảm bảo sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

• Thu hút các nguồn lực, các quỹ đầu tư, nguồn nhân sự tài năng để hỗ trợ
các doanh nghiệp ĐMST và khởi nghiệp có thể huy động nguồn vốn,
chuyển giao công nghệ, và thương mại hóa sản phẩm.

• Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Mạng lưới ĐMST Việt Nam tại
các nước nhằm thúc đẩy ĐMST và chuyển đổi số trong khu vực công và tư
nhân.

GIỚI THIỆU NIC



About Do Ventures

Do Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu đóng vai trò như một đối
tác chiến lược cho các startup công nghệ tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với triết
lý “Hành động để Tăng trưởng”, Do Ventures tin rằng để một startup có thể phát
triển nhanh chóng và vượt lên dẫn đầu, các nhà sáng lập cần phải có khả năng
thực thi xuất sắc, và phải sẵn sàng làm nhiều hơn để có nhiều cơ hội tìm ra
công thức thành công. Do Ventures mang lại giá trị cho các công ty trong danh
mục đầu tư thông qua ba thế mạnh chính:

• Phương thức đầu tư xuyên suốt: Chúng tôi đầu tư vào các startup xuyên
suốt nhiều giai đoạn từ Seed đến Series B để đảm bảo rằng các công ty có
thể tiếp tục gọi vốn ở các vòng sau và có đủ nguồn lực để mở rộng quy mô.

• Năng lực kiến tạo độc đáo: Trong các lĩnh vực tương đối mới, ngoài việc
tìm kiếm các công ty triển vọng để đầu tư, chúng tôi cũng tìm kiếm những
nhà sáng lập tài năng và hỗ trợ họ khởi xướng các mô hình kinh doanh mới
nhằm giải quyết các nhu cầu thiết yếu của thị trường.

• Khả năng hỗ trợ vượt trội: Chúng tôi hỗ trợ các startup trong quy trình ra
quyết định dựa trên dữ liệu và giúp doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống
báo cáo theo dõi hoạt động của công ty theo thời gian thực. Từ việc đo
lường dữ liệu, Do Ventures cũng cung cấp các hình thức hỗ trợ được thiết
kế riêng trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh để đảm bảo rằng
các công ty do chúng tôi đầu tư đạt được những chỉ tiêu đã đề ra.

GIỚI THIỆU DO VENTURES



Năm kỷ lục của đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra nhiều biến động cho thị trường, vốn
đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam vẫn đạt được mức cao kỷ lục trong
năm 2021. Tổng số tiền đầu tư đạt 1,4 tỉ USD, tăng trưởng gấp 1,6 lần so với
con số 874 triệu USD kỷ lục trước đó vào năm 2019. Khẩu vị của các nhà đầu
tư đã nhanh chóng dịch chuyển để tập trung vào các nhóm ngành không bị tác
động mạnh bởi đại dịch. Hơn nữa, sự thuận tiện của các ứng dụng hội thảo
trực tuyến cũng khiến cho việc hạn chế đi lại không còn là rào cản trong quá
trình đưa ra quyết định đầu tư.

Việt Nam hiện đã có 4 kỳ lân

Trong năm 2021, Việt Nam đón chào sự xuất hiện của thêm hai kỳ lân công
nghệ mới, MoMo và Sky Mavis, nhờ vào tần suất sử dụng các sản phẩm số
ngày một tăng cao của người dùng trong thời gian dịch bệnh. Thành công của
2 công ty này càng khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm công
nghệ mới nổi của khu vực. Chúng tôi tin rằng ĐMST tại Việt Nam sẽ có một
tương lai đầy hứa hẹn khi hiện có hàng chục công ty với định giá vài trăm triệu
đô đang phát triển mạnh mẽ và sẽ sớm trở thành những kỳ lân mới trong
những năm tiếp theo.

Nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam

Tổng số quỹ đầu tư tham gia hoạt động tại Việt Nam tăng 60%, phân bổ đồng
đều giữa các quốc gia. Trong số đó, quốc gia có số lượng nhà đầu tư tích cực
nhất trong năm 2021 là Singapore, tiếp theo là Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoạt
động đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam cũng dần sôi động hơn sau hai năm
chững lại.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ từ nhiều ngành

Trong khi Thanh toán và Thương mại điện tử (TMĐT) vẫn là hai ngành
đứng đầu trong việc thu hút vốn đầu tư, ngành Trò chơi trực tuyến
(Gaming) đã vươn lên vị trí thứ ba trong số các ngành được đầu tư nhiều
nhất nhờ vào sự thành công trên toàn cầu của Sky Mavis cùng sản phẩm
Axie Infinity.

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 tạo nên sự bùng nổ về lượng giao dịch ở một
số ngành mới, từ đó dẫn đến mức tăng trưởng vượt bậc về số tiền đầu
tư trong những lĩnh vực này. Ba ngành nổi bật nhất bao gồm Y tế, Giáo
dục, và Chuyển đổi số trong doanh nghiệp với mức tăng trưởng trong
năm 2021 lần lượt là 1016%, 526%, và 205%.

Các vòng gọi vốn lớn xuất hiện trở lại

Tổng số giao dịch của các thương vụ trên 10 triệu USD vượt mức 1,2 tỉ
USD, tăng 255% so với năm trước. Trong khi nguồn vốn chảy vào vòng
Seed tăng lên mức cao kỷ lục cả về số lượng và giá trị thương vụ, thì
nguồn vốn chảy vào các vòng sau series A đã trở về mức trước Covid.
Đặc biệt, năm 2021 chứng kiến sự xuất hiện của 05 giao dịch trị giá trên
100 triệu USD trong các lĩnh vực Thanh toán, TMĐT, và Gaming. Với số
lượng lớn các công ty giai đoạn đầu đầy tiềm năng và môi trường kinh
doanh thuận lợi nhờ vào sự hỗ trợ sâu sát của Chính phủ, hệ sinh thái
ĐMST của Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào giai đoạn trưởng thành
hơn.

CÁC KẾT LUẬN CHÍNH TỪ BÁO CÁO
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CỦNG CỐ CHÍNH SÁCH

Đề xuất các chính sách
mới nhằm hỗ trợ các
hoạt động ĐMST và tạo
dựng môi trường kinh
doanh thuận lợi cho các
doanh nghiệp.
• Nghị định 94/2020/NĐ-

CP về cơ chế tài trợ
và đầu tư.

• Nghị định 38/2018/NĐ-
CP về các quỹ đầu tư
mạo hiểm.

• Các chính sách mới
nhằm hỗ trợ việc
thành lập và hoạt động
của các trung tâm
ĐMST tại các địa
phương trên cả nước.

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Củng cố vai trò trung tâm
của NIC trong việc phát
triển hệ sinh thái:
• Chủ trì các chương

trình VIIE 2022, VVS
2022

• Kết nối doanh nghiệp
với các viện nghiên
cứu và trường đại học
trong các dự án hợp
tác.

• Xây dựng và phát triển
mạng lưới ĐMST
trong nước và quốc tế.

Nâng cao hiệu quả các
hoạt động hiện tại với sự
tập trung vào chuyển đổi
số:
• Tăng cường các

chương trình đào tạo
về chuyển đổi số và
nhân sự.

• Phối hợp với các tập
đoàn công nghệ lớn
như KDB và Viettel để
hỗ trợ các hoạt động
ĐMST.

Hợp tác với các đối tác
toàn cầu tổ chức các
chương trình đào tạo cho
doanh nghiệp ĐMST.

Triển khai Dự án Đầu tư
mạo hiểm cùng ADB
nhằm hỗ trợ các startup
về nguồn vốn.

2022

2022

2022

Mở rộng Mạng lưới
ĐMST Việt Nam ra Châu
Âu, Úc, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đài Loan, v.v.

Cùng các đối tác đồng
phát hành các báo cáo
về ĐMST và khởi nghiệp;
Hợp tác với Hitachi và
Siemen phát triển trung
tâm trải nghiệm số tại
NIC nhằm giúp các
doanh nghiệp tiếp cận
các công nghệ hàng đầu
thế giới.

Tham gia vào việc xây
dựng nội dung và đề
xuất sửa đổi, bổ sung
cho nhiều bộ luật:
• Nghị định

31/2021/NĐ-CP về
Luật đầu tư.

• Soạn thảo Thông tư
của Bộ KHĐT về Nghị
định 80/2021/NĐ-CP,
quy định chi tiết và
hướng dẫn việc thi
hành Luật hỗ trợ
doanh nghiệp vừa và
nhỏ.

• Cơ chế hỗ trợ cho
khởi nghiệp và các
quỹ đầu tư vào khởi

nghiệp.

2021

ĐÓNG GÓP CỦA NIC TRONG VIỆC THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM
NIC đã và đang tăng cường phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam qua ba nhóm hoạt động chính: hoạt động củng cố chính sách, hoạt động
phát triển hệ sinh thái, và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. 

2021

2021
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Giá trị đầu tư và số lượng đầu tư
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Capital Invested (US$M) # of Deals

Lưu ý: Số liệu tổng hợp nhiều sự kiện khác nhau bao gồm cả
những khoản đầu tư không thuộc phạm trù đầu tư mạo hiểm,
ví dụ: tài trợ dự án và công ty con tách từ công ty mẹ. Riêng
các hình thức huy động vốn bằng tiền kỹ thuật số không được
bao gồm trong số liệu này.

Tổng số vốn đầu tư mạo hiểm tại
Việt Nam đạt mức kỷ lục 1,4 tỉ USD
trong năm 2021, vượt xa con số
451 triệu USD của năm trước đó.
Ngoài ra, tổng số thương vụ đầu tư
cũng đạt con số cao nhất từ trước
đến nay là 165, tăng 57% so với
năm 2020.

Đáng chú ý trong năm 2021, Việt
Nam chứng kiến sự ra đời của hai
kỳ lân mới: Sky Mavis với mức định
giá trên 3 tỉ USD và MoMo với mức
định giá trên 2 tỉ USD.

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM ĐẠT MỨC KỶ LỤC 1,4 TỈ USD

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures

Giá trị đầu tư (triệu USD) Số lượng đầu tư
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Giá trị đầu tư và số lượng đầu tư
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Capital Invested (US$M) # of Deals

Thị trường đầu tư công nghệ tại
Việt Nam đã nhanh chóng hồi
phục sau một năm đầy biến động.

Phần lớn giá trị đầu tư trong năm
2021 được ghi nhận vào nửa cuối
năm. Số vốn trong H2/2021 tăng
6,4 lần so với cùng kì năm 2020,
và cũng tăng hơn gấp đôi so với
kỷ lục ghi nhận trước đó vào nửa
cuối năm 2019.

Số lượng các khoản đầu tư trong
giai đoạn này cũng tăng 43% so
với cùng kỳ năm trước.

VỐN HUY ĐỘNG TĂNG VỌT VÀO NỬA CUỐI NĂM 2021

2013

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures

Giá trị đầu tư (triệu USD) Số lượng đầu tư
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$20M (100%) $46M (100%)
$31M (69%) $27M (25%)

$48M (100%)
$47M (11%)

$188M
(21%) $117M

(26%)

$256M
(18%)

$14M (31%) $79M (75%)

$396M
(89%)

$687M
(79%)

$334M
(74%)

$1,186M
(82%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

$10M or smaller deal $10M+ deals

Số tiền được đầu tư vào các vòng
gọi vốn trên 10 triệu USD đạt kỷ lục
là 1,2 tỉ USD, chiếm hơn 82% tổng
số vốn đầu tư của cả năm 2021.
Trong khi đó, tỉ trọng tương đương
của những năm trước đó là 74%
vào năm 2020 và 79% vào năm
2019.

Nguồn vốn dành cho các vòng có
giá trị nhỏ hơn 10 triệu USD cũng
đã đạt ngưỡng mới là 256 triệu
USD, tăng 119% so với năm 2020.
Vốn đầu tư được phân bổ tương
đối đồng đều giữa các giai đoạn gọi
vốn trong những năm gần đây cho
thấy sự phát triển ổn định của hệ
sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

1,2 TỈ USD ĐƯỢC RÓT VÀO CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN 10 TRIỆU USD

Giá trị đầu tư và số lượng đầu tư vào các vòng trên 10 triệu USD

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures

Thương vụ lớn hơn 10 triệu USDThương vụ nhỏ hơn hoặc bằng10 triệu USD
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Vòng đầu tư dưới hoặc bằng 0,5 triệu USD
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

#N/A #N/A #N/A #N/A $251 $386 $226 $960 

3 3 3

5 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ngoại trừ vòng đầu tư dưới 0,5
triệu USD, các vòng còn lại đều
chứng kiến sự tăng trưởng mạnh
cả về số lượng thương vụ và số
tiền đầu tư.

Số vốn đầu tư vào các vòng 0,5
triệu USD – 3 triệu USD và trên 50
triệu USD cũng đạt mức tăng
trưởng đáng chú ý, với tỉ lệ tăng
theo năm lần lượt là 2,8 lần và 4,2
lần.

SỰ GIA TĂNG MẠNH MẼ Ở HẦU HẾT CÁC VÒNG ĐẦU TƯ

Vòng đầu tư trên 0,5 triệu USD đến 3 triệu USD

Vòng đầu tư trên 10 triệu USD đến 50 triệu USDVòng đầu tư trên 3 triệu USD đến 10 triệu USD Vòng đầu tư trên 50 triệu USD

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures

Giá trị đầu tư (triệu USD) Số lượng đầu tư
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Số lượng đầu tư theo vòng (số thương vụ) Số tiền đầu tư trung bình (triệu USD) 

• Số lượng đầu tư ở vòng Series A đạt con số kỷ lục là 40 thương vụ. 
• Số tiền đầu tư trung bình ở vòng Seed và Series A đã hồi phục mạnh mẽ, và con số trung bình ở vòng Series B đạt kỷ lục mới.
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GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN SAU LIÊN TỤC TĂNG TRƯỞNG

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures
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VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG THỊ TRƯỜNG HỒI PHỤC TỐT NHẤT TRONG KHU VỰC

% giá trị đầu tư và số lượng đầu tư theo quốc gia, năm 2021 so với 2020

Lưu ý: Mẫu số của cả tổng giá trị đầu tư và số lượng đầu tư
trong vùng được tính dựa vào con số tương ứng của năm
2020. 

Trong năm 2021, hoạt động đầu tư
mạo hiểm tại Đông Nam Á đã
chứng kiến sự tăng trưởng toàn
diện ở hầu hết các quốc gia trong
bối cảnh khu vực này ngày càng
nhận được nhiều sự quan tâm của
các nhà đầu tư quốc tế.

Xét về tốc độ tăng trưởng theo năm,
Việt Nam dẫn đầu về số lượng đầu
tư và đứng thứ ba về giá trị đầu tư
sau Singapore và Philippines.
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22%
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220%
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Malaysia

Vietnam

Singapore

Philippines

Thay đổi về giá trị đầu tư

1%

9%

27%

42%

53%

57%

Malaysia

Thailand

Indonesia

Philippines

Singapore

Vietnam

Thay đổi về số lượng đầu tư

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures
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Tỷ trọng giá trị vốn đầu tư theo quốc qia

Tỷ trọng số lượng đầu tư theo quốc gia
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30%

23%
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24%
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34%

36%

40%

13%

11%

10%

11%
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10%
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4%
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5%

8%

16%

20%

17%

19%

2017

2018

2019
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Thị trường đầu tư mạo hiểm của
Indonesia và Singapore tiếp tục dẫn
đầu khu vực.

Số vốn đầu tư vào khởi nghiệp ở
Việt Nam chiếm 13% tổng giá trị
đầu tư vào toàn bộ các công ty ở
Đông Nam Á, tăng 5 điểm phần
trăm so với năm 2020. Tỷ trọng số
lượng đầu tư của Việt Nam trong
năm 2021 cũng tăng 2 điểm phần
trăm so với năm trước đó.

VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 3 ĐÔNG NAM Á VỀ CẢ SỐ LƯỢNG ĐẦU TƯ VÀ GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures
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Vốn đầu tư theo ngành

Lưu ý: Để hiểu về định nghĩa chi tiết của từng lĩnh vục, vui lòng
xem thêm trang phương pháp luận của chúng tôi.

Hai lĩnh vực Thanh toán và TMĐT
vẫn dẫn đầu về khả năng thu hút
nguồn vốn, nhờ các khoản đầu tư
lớn vào những doanh nghiệp như
VNLIFE, Momo, và Tiki. Bên cạnh
đó, lĩnh vực Gaming trong năm
2021 có giá trị tăng trưởng đột phá
vì sự xuất hiện của vòng đầu tư vào
Sky Mavis.

Đa số các ngành đều có sự gia tăng
đáng kể về vốn. Đặc biệt, một số
ngành mới nổi có sự tăng trưởng
mạnh mẽ như Giáo dục, Y tế, và
Giải pháp số cho doanh nghiệp.

MẢNG THANH TOÁN, TMĐT, GAMING TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ 

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Thay đổi
2020 - 2021

Thanh toán 12 10 1 29 10 100 300 101 450 345%

TMĐT 1 15 1 18 15 105 195 83 469 463%

Nhân sự - 0,0 0,2 0,1 0 1 3 36 4 -90%

Bất động sản và Cơ sở hạ tầng 1 - 0,1 - 7 6 16 26 29 12%

Dịch vụ tài chính - 0,0 1 2 0,0 3 40 25 61 144%

Giải pháp số cho doanh nghiệp - - 0.1 - 0,0 1 60 18 55 205%

Dịch vụ địa phương 0,2 0,1 4 2 0,2 4 5 10 4 -63%

Du lịch và Khách sạn - 1 0 4 1 5 23 9 4 -59%

Giáo dục 0,2 3 6 1 5 53 32 8 55 562%

Giải trí/ Gaming - - - - - 0,3 9 6 175 2.813%

Logistics - - 0,3 1 - 5 58 4 8 103%

Y Tế - - 0,1 - 0,2 0,2 12 3 37 1.016%

Giải Trí/ Không bao gồm Gaming - - 0,1 - - - 1 2 10 400%

Công nghệ Quảng cáo 6 7 30 1 6 3 15 2 - -100%

Truyền thông - 0,2 - - - 0,0 - 1 7 459%

Đa ngành - - - - - - 29 - 42 

Khác - - 0,2 - - - - - 33 
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TMĐT CHIẾM HƠN 33% TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ
• Trong lĩnh vực TMĐT, mô hình nhận được sự quan tâm nhiều nhất vẫn là Sàn giao dịch. Những mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực TMĐT bao gồm: 

TMĐT theo ngành dọc, B2B/ Phân phối, Phụ trợ & Cơ sở hạ tầng TMĐT, Thương mại xã hội, Quà tặng/ Phiếu quà tặng/ Chăm sóc KH, và mô hình D2C.
• Trong năm 2021, phần lớn nguồn vốn đầu tư đang tập trung vào mô hình Sàn giao dịch và mô hình TMĐT theo ngành dọc. 
• Tỷ trọng đầu tư vào mảng TMĐT của Việt Nam đứng thứ hai chỉ sau Malaysia.  

Tổng giá trị đầu tư theo các lĩnh vực TMĐT (triệu USD) Tỷ trọng giá trị đầu tư và số lượng đầu tư ngành TMĐT Tỷ trọng đầu tư ngành TMĐT theo quốc gia, 2021
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Tỷ lệ về giá trị đầu tư Tỷ lệ về số lượng đầu tư

14

2019 2020 2021 2019-2021

Sàn giao dịch 148 56 276 480

TMĐT theo ngành dọc 12 11 120 142

B2B/ Phân phối 27 3 44 75

Phụ trợ & Cơ sở hạ
tầng TMĐT 8 11 19 38

Thương mại xã hội 5 1 7 13

Quà tặng/ Phiếu quà
tặng/ Chăm sóc KH 1 6 2 9

Mô hình D2C 0 0 1 1



CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH CHIẾM HƠN 35% TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ

Tỷ trọng giá trị đầu tư và số lượng đầu tư ngành Fintech Tỷ trọng giá trị đầu tư ngành Fintech theo quốc gia, 2021Tổng giá đầu tư theo các lĩnh vực Fintech (triệu USD)

• Tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ tài chính (Fintech) của Việt Nam đứng thứ 3 chỉ sau Philippines và Thái Lan.
• Mức độ thâm nhập và sử dụng điện thoai thông minh cao ở Việt Nam đã mang lại sự tăng trưởng vượt bật về các giao dịch thanh toán không tiền mặt. Với

khả năng tiếp cận dữ liệu về người dùng ngày một nhiều hơn, những dịch vụ tài chính khác như cho vay, đầu tư, và bảo hiểm sẽ có xu thế phát triển mạnh
mẽ trong những năm tới.

• Trong năm 2021, nhóm các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Thanh toán nắm giữ vị trí dẫn đầu về giá trị đầu tư, theo sau là lĩnh vực Quản lý Tài sản, Bảo
hiểm, và Cho vay tiêu dùng.
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Tỷ lệ về giá trị đầu tư Tỷ lệ về số lượng đầu tư
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2019 2020 2021 2019-2021

Thanh toán 301 103 455 859

Cho vay tiêu dùng 14 19 15 47

Ngân hàng như một dịch
vụ (BaaS) 0 30 - 30

Quản lý tài sản & Thị
trường vốn 3 1 18 22

Phân tích dữ liệu - 19 - 19

Bảo hiểm 1 0.1 16 16

Đa ngành 2 1 8 11

Cho vay doanh nghiệp - 2 - 2
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CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIẾP TỤC TÌM ĐẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
• Sau một năm sụt giảm do Covid-19, số lượng nhà đầu tư tham gia vào các vòng gọi vốn của các công ty khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam tăng mạnh trở

lại, vượt mức kỷ lục cũ của năm 2019. 
• Các quỹ đầu tư từ Singapore hoạt động mạnh mẽ nhất trong năm 2021, theo sau là các quỹ nội địa và các quỹ từ Hoa Kỳ. 
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35
3129
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Quỹ nội địa

Các nhà đầu tư hoạt động tích cực trong năm 2021 (theo số lượng giao dịch)Nhà đầu tư với các khoản đầu tư tại Việt Nam (số lượng quỹ đầu tư)
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Quỹ nước ngoài

Lưu ý: Logos công ty được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên.
C

ác
qu

ỹ
đầ

u
tư

tíc
h

cự
c

kh
ác

Nguồn – Nghiên cứu của Do Ventures, NIC, và Cento Ventures

16



Triển vọng kinh tế lạc quan trong năm 2022

Chính phủ đã chuyển từ chiến lược “Không Covid” sang chiến lược “Sống
chung với đại dịch” với Nghị quyết 128/NQ-CP, cân bằng giữa công tác chống
dịch và hoạt động thúc đầy kinh tế. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã thông qua
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trị giá 15 tỉ USD cho giai
đoạn 2022 – 2023, trong đó chuyển đổi số chính là chìa khoá để phục hồi kinh
tế và tăng trưởng.

Môi trường chính trị - xã hội và mức tăng trưởng kinh tế ổn định tại Việt Nam
cũng sẽ góp phần củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư. Khi Việt Nam bắt đầu
mở cửa và việc đi lại giữa các quốc gia được bình thường hóa, chúng tôi kỳ
vọng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Thị trường đầu tư công nghệ ngày một sôi động

Theo số liệu thống kê của DealStreetAsia, có hơn 37 quỹ đầu tư mạo hiểm
được thành lập tại Đông Nam Á vào năm ngoái, nâng tổng số quỹ trên thị
trường lên con số 79 với tổng giá trị tiền quản lý (AUM) mục tiêu là 7,6 tỉ USD.
Trong khi đó, có ít nhất 22 quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế cũng đang gọi vốn và
dự kiến các quỹ này sẽ phân bổ thêm 3,42 tỉ USD cho khu vực Đông Nam Á.
Với nguồn vốn lớn hiện có trên thị trường, chúng tôi dự đoán các khoản đầu tư
vào công ty ĐMST và khởi nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay.

Hơn thế nữa, khi công nghệ ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh,
các nhà đầu tư thuộc nhóm phi mạo hiểm (non-VC) càng tìm kiếm cơ hội tham
gia đầu tư vào ĐMST. Nhóm các nhà đầu tư này có mặt trong 1/5 các thương
vụ đầu tư được thống kê trong năm 2021, và dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sự
phát triển nhanh chóng của thị trường đầu tư công nghệ trong tương lai.

Xu hướng đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi

TMĐT và Fintech sẽ tiếp tục là hai lĩnh vực dẫn đầu khi càng nhiều người
tiêu dùng sử dụng các sản phẩm trực tuyến. Trong đó, chúng tôi dự đoán
sẽ có một làn sóng các mô hình mới được quan tâm trong hai lĩnh vực
này, ví dụ như tạp hoá online (online grocery), mô hình D2C, thương mại
nhanh (quick commerce), cùng với các giải pháp tài chính như là quản lý
tài sản, cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v.

Các nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực mới nhiều
tiềm năng như nền kinh tế sáng tạo (creator economy), các nền tảng phát
triển kỹ năng (upskill platforms), và web 3.0 với sự phổ cập của tiền điện
tử và công nghệ blockchain.

Các công ty ĐMST sẽ tiếp tục là động lực cho phục hồi kinh tế

Kể từ khi Covid-19 bùng phát từ hai năm trước, các công ty khởi nghiệp
luôn tiên phong trong việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề phát sinh từ đại
dịch, bao gồm cung cấp dịch vụ giao hàng, giáo dục trực tuyến, làm việc
từ xa, y tế từ xa, và thanh toán điện tử. Trong khi đó, công nghệ số đã
giúp nhiều doanh nghiệp vượt qua cơn khủng hoảng và còn giúp nhiều
công ty có thể đạt được tăng trưởng vượt bậc.

Khi việc áp dụng công nghệ mới trở thành yêu cầu hiển nhiên trong thế
giới hậu Covid-19, các công ty ĐMST sẽ tiếp tục là huyết mạch của một
nền kinh tế có tính cạnh tranh thông qua hoạt động tạo việc làm, mang
đến lựa chọn cho người tiêu dùng, và thách thức các mô hình truyền
thống.
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Nguồn dữ liệu:

Dữ liệu của Do Ventures được tổng hợp từ các thương vụ được công bố bởi công ty ra công
chúng và nguồn thông tin do hơn 60 quỹ đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á cung cấp. Dữ liệu của
Cento Ventures được tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đó chủ yếu dựa vào tin thông báo báo chí
từ các công ty và nhà đầu tư của họ, kết hợp thông tin trong cộng đồng. Đội ngũ nghiên cứu
tính xác thực của thông tin trong phạm vi có thể và bổ sung thông tin chưa đầy đủ bằng những
hiểu biết trong ngành và tính toán của nhân sự nội bộ. Hơn 540 sự kiện đầu tư và thoái vốn tại
Việt Nam đã được phân tích và xác minh trong báo cáo này. Chắc chắn, một số giao dịch lớn sẽ
vắng mặt do bảo mật thông tin hoặc dựa theo phương pháp tính. Chúng tôi cũng nhận thấy số
liệu đầu tư thuộc các vòng trước Series A trong khu vực là không đầy đủ do khối lượng thương
vụ đầu tư rất lớn trong phạm vi 10.000 - 250.000 USD đang diễn ra trên thị trường - mặc dù
tổng giá trị đầu tư và thoái vốn không bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, hãy coi số liệu về "số lượng
đầu tư" trước Series A là chưa đầy đủ. Cuối cùng, khi các thông tin mới được đưa ra và khi các
thông cáo cũ được xác minh, cơ sở dữ liệu được điều chỉnh trở dẫn đến sự mâu thuẫn nhẹ
giữa các phiên bản khác nhau trong cùng thời kỳ.

Định nghĩa hạng mục và phân loại công ty bao gồm:

Báo cáo này nhằm mục đích mô tả tình trạng gọi vốn và thoái vốn xuất phát từ các công ty công
nghệ ở Đông Nam Á. Định nghĩa chính xác về công ty công nghệ là chủ đề có nhiều tranh luận.
Nếu như việc loại trừ công nghệ sinh học, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ là tương đối rõ ràng
(nhưng bao gồm những phần mềm và dịch vụ kỹ thuật số phục vụ các ngành này), không dễ để
phân biệt một công ty offline có các chức năng số với một công ty mà việc tạo ra giá trị chủ yếu
gắn liền với công nghệ lõi do nó sở hữu.

Chúng tôi cho rằng nếu một công ty được các nhà đầu tư đánh giá là công ty công nghệ, thì nó
sẽ được phân loại theo đó. Đồng thời, chúng tôi cũng cố gắng loại trừ các hạng mục, mặc dù
liên quan đến kinh tế số, có xu hướng thu hút vốn không phải VC ở mức độ mà các sự kiện gọi
vốn/thoái vốn của họ không tương thích với phần còn lại của hệ sinh thái Hơn nữa, các đài
truyền hình truyền thống, nhà sản xuất nội dung, công ty viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT, công
ty tích hợp hệ thống, và công ty holding không được tính vào báo cáo. Do đó, điều này loại trừ
một số cái tên lớn hoàn toàn xứng đáng để nghiên cứu kỹ hơn trong các trường hợp khác như
FPT, Global Cybersoft, VCCorp, STI Holding, Nexttech, VNP và một số công ty khác đôi khi
được đưa vào các báo cáo hệ sinh thái số trước đây.

Đối tác nội dung và phát hành:

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng 
hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. NIC tập trung vào việc thúc 
đẩy chuyển giao công nghệ, R&D, và thương mại hóa trong một môi trường pháp lý thử nghiệm thuận 
lợi để đảm bảo tính cạnh tranh ở cấp khu vực và quốc tế.
Tìm hiểu thêm về NIC tại nic.gov.vn

Đối tác dữ liệu:

Cento Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các công ty khởi nghiệp công nghệ với các sản
phẩm và dịch vụ ra đời từ quá trình chuyển đổi số của các thị trường tăng trưởng đầy hứa hẹn, đặc
biệt là Đông Nam Á. Cento Ventures có trụ sở tại Singapore và được dẫn dắt bởi đội ngũ giàu kinh
nghiệm trong lĩnh vực Internet. Cento Ventures điều hành ba quỹ đầu tư trong nhiều ngành với
phương pháp đầu tư quy tắc và được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tìm ra cơ hội đầu tư công nghệ tại
khu vực Đông Nam Á.

Tìm hiểu thêm về Cento tại cento.vc

Cơ sở chính:

Các số liệu và kết luận trong nghiên cứu này dựa trên định giá trong vòng gọi vốn gần nhất của một
công ty. Đây tạm coi là cách phản ánh tốt nhất phần nào giá trị thực của một công ty. Trong báo cáo
này, chúng tôi xin được ghi nhận thành tựu của Will Gornall và Ilya A. Strebulaev (các giáo sư tại
Sauder School of Business tại Đại học British Columbia và Stanford Graduate School of Business) cho
nghiên cứu toàn diện của họ về “Phương pháp định giá vốn đầu tư mạo hiểm dựa trên thực tế”, có thế
được tìm đọc tại đây: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2955455 cùng nội dung
truyền thông tại đây: http://nymag.com/intelligencer/2018/11/fake-unicorns-are-running-over-the-
venture-capital-industry.html

Phạm vi báo cáo:

Báo cáo này chủ yếu bao quát hệ sinh số tại Việt Nam, với một số đề cập đến khu vực Đông Nam Á,
đặc biệt là sáu nền kinh tế lớn nhất ASEAN. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong Báo cáo Đầu
tư Công nghệ tại Đông Nam Á của Cento tại đây: https://www.cento.vc/southeast-asia-tech-
investment-report-full-year-2021/
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Phân loại công ty:

Quốc gia xuất xứ:

Được xác định bởi quốc gia nơi công ty được thành lập và đặt cơ sở hoạt động chính (được xác định
theo doanh thu nếu biết). Nếu công ty hoạt động ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và
doanh thu đáng kể được tạo ra ở nhiều quốc gia, thì công ty có thể được phân loại là Đông Nam Á
hoặc khu vực tại quốc gia xuất xứ.

Phân loại lĩnh vực::

Định nghĩa về phân khúc ngành mà trong đó các công ty hoạt động chủ yếu. Bảng phân loại đầy đủ
được liệt kê dưới đây. Trong trường hợp một công ty tập trung vào nhiều lĩnh vực với nhiều đơn vị
khác nhau và cùng tạo ra doanh thu đáng kể, danh mục đa ngành được áp dụng. Chúng tôi cũng lưu ý
rằng lĩnh vực của công ty có thể thay đổi khi công ty phát triển; lĩnh vực của công ty được đánh giá
theo trọng tâm kinh doanh chính trong giai đoạn gọi vốn.

• Công nghệ quảng cáo: các công ty giúp thu hút khách hàng qua các hình thức bao gồm phiếu giảm
giá và chiết khấu, so sánh giá và tiếp thị liên kết

• Giải pháp số cho doanh nghiệp: các công cụ giúp tự động hóa các hoạt động kinh doanh không
theo ngành cụ thể như CRM, ERP, các công cụ giao tiếp tại nơi làm việc, v.v.

• Truyền thông: mạng xã hội và hẹn hò

• Giáo dục: cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan đến việc dạy và học, bao gồm đào tạo và giáo
dục.

• Nhân sự: các công ty quản lý và hỗ trợ việc quản lý nhân sự bao gồm các khâu giới thiệu, phúc lợi,
trả lương, v.v.

• Giải trí (bao gồm Gaming): phát triển, phân phối, và phát hành game

• Giải trí (không bao gồm Gaming): sản xuất nội dung và tổng hợp tin tức

• Dịch vụ tài chính: các công ty áp dụng công nghệ vào những dịch vụ ngân hàng truyền thống như
cho vay, quản lý tài sản, v.v.

• Y tế: cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan đến các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe bao gồm,
nhưng không giới hạn, dược phẩm điện tử, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe từ xa.

• Dịch vụ địa phương: các nền tảng kết nối các nhà cung cấp dịch vụ địa phương với người
tiêu dùng trong môi trường đô thị bao gồm, nhưng giới hạn, dịch vụ gọi xe, tìm kiếm và tra
cứu trong phạm vi địa phương, và giao đồ ăn.

• Logistics: các công ty hỗ trợ việc lưu chuyển hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn, mua,
lưu trữ và vận chuyển hàng hóa

• Đa ngành: áp dụng đối với các doanh nghiệp Internet đa lĩnh vực như Grab & Gojek, thường
được gọi là 'siêu ứng dụng’

• Thanh toán: các công ty hỗ trợ sự lưu chuyển của tiền tệ

• Bất động sản và cơ sở hạ tầng: xây dựng, mua bán và quản lý tài sản bất động sản, bao gồm
các công cụ hỗ trợ các hoạt động đó

• TMĐT: các công ty bán hoặc cho thuê hàng hóa sử dụng nền tảng trực tuyến, bao gồm các
công cụ hỗ trợ các hoạt động đó, ví dụ: Phần mềm quản lý cửa hàng, hệ thống POS, v.v.

• Du lịch: du lịch và khách sạn

Tiền tệ:

$ tương đương với đô la Mỹ (USD) trừ khi có chú thích khác.
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Phân loại lĩnh vực – Dịch vụ tài chính:
• Ngân hàng như một dịch vụ (BaaS): các công ty giúp số hoá các chức năng ngân hàng, bao gồm các ngân

hàng số đã được cấp phép để cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp đến khách hàng, các phần mềm hỗ trợ
ngân hàng giao tiếp với phần mềm bên ngoài, và các công ty hỗ trợ quy trình ngân hàng.

• Thanh toán: các công ty cho phép chuyển giao tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt giữa hai hoặc
nhiều bên, bao gồm ví và các dịch vụ chuyển tiền.

• Phân tích dữ liệu và Chấm điểm tín dụng: sử dụng dữ liệu để dự đoán độ tin cậy của người tiêu dùng hoặc
doanh nghiệp.

• Bảo hiểm: các công ty hoạt động hoặc hỗ trợ việc phân phối, thiết kế sản phẩm, và thẩm định các sản phẩm
bảo hiểm.

• Quản lý tài sản & Thị trường vốn: các công ty tham gia vào hoạt động phân bổ tài sản để tạo ra lợi nhuận
cao hơn, bao gồm các nền tảng cho phép khách hàng tự quản lý tài sản hoặc các bên liên quan thay mặt
khách hàng quản lý.

• Cho vay – Tiêu dùng/Doanh nghiệp: các công ty tạo điều kiện cho cá nhân hoặc doanh nghiệp trao đổi tiền/
các khoản tương đương tiền theo hợp đồng trả nợ có bảo đảm hoặc không có bảo đảm.

• Đa ngành: Các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau, bao gồm các ví cung cấp dịch vụ
tài chính khác hoặc các nền tảng so sánh đa sản phẩm tài chính.

Phân loại lĩnh vực – TMĐT:
• Sàn giao dịch: các công ty phục vụ nhu cầu của nhiều tập khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của

nền kinh tế. Công ty ứng dụng thương mại điện tử để mua bán hoặc cho thuê các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh
vực khác nhau.

• TMĐT theo ngành dọc: Các công ty ứng dụng thương mại điện tử để bán hoặc cho thuê sản phẩm của một
ngành hàng cụ thể đến khách hàng.

• B2B/Phân phối: các nền tảng thương mại B2B lấy mạng lưới làm trung tâm, nơi mà các hoạt động
marketing, bán hàng, và phân phối sản phẩm từ một doanh nghiệp đến một doanh nghiệp khác được thực
hiện trực tuyến.

• Cơ sở hạ tầng và phụ trợ TMĐT: các công ty cung cấp phần mềm, phần cứng, hoặc cơ sở hạ tầng giúp cho
người bán hàng hoặc thương hiệu vận hành hoạt động TMĐT.

• Thương mại xã hội: một nhánh của thương mại điện tử trong đó mạng xã hội và phương tiện trực tuyến là
công cụ hỗ trợ việc mua bán sản phẩm và dịch vụ.

• Quà tặng/Phiếu quà tặng/Chăm sóc KH: nền tảng quà tặng và chăm sóc khách hàng thân thiết giúp nhãn
hàng kết nối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

• Thương mại D2C: mô hình kinh doanh trong đó một thương hiệu tự sản xuất, tiếp thị, và phân phối các sản
phẩm của chính mình đến tay khách hàng.

Thông tin được cung cấp trong báo cáo này không, và không nhằm mục đích, cung
cấp cố vấn về pháp lý và đầu tư; thay vào đó, tất cả nội dung và tài liệu trong báo cáo
này chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin nói chung.

Định nghĩa đầu tư:

Giai đoạn đầu tư

Các vòng gọi vốn được định nghĩa như sau:

• Pre-Series A: Mục đích đầu tư thường là xây dựng ý tưởng/đội ngũ; trong một số trường
hợp, công ty đã tạo ra doanh thu..

• Series A: Sản phẩm đã được xây dựng và kiểm chứng qua mức doanh thu ban đầu. Mục
đích đầu tư thường là để thiết lập vị thế trong nước và đôi khi là mở rộng quy mô ra khu
vực.

• Series B: Mục đích đầu tư thường là tăng quy mô công ty ở trong nước hoặc khu vực

• Series C+: Bất kỳ khoản vốn nào được đầu tư sau Series B, Series C, Series D, và vòng
Mezzanine trước IPO.

• Chúng tôi cũng đã ước tính giá trị của một công ty cụ thể thông qua một sự kiện gọi vốn
hoặc thoái vốn đáng kể gần đây, cùng những bước phát triển trong hoạt động kinh doanh
của công ty đó.
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www.nic.gov.vn

info@nic.gov.vn

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt
Nam

www.doventures.vc

contact@doventures.vc

Địa chỉ: 23.01, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ
Chí Minh, Việt Nam
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