
Vietnam Startup Day 2022: Thúc đẩy “điểm bùng phát” cho 
cộng đồng khởi nghiệp 

Vietnam Startup Day 2022 - sự kiện thường niên lớn nhất kết nối các thành tố trong hệ 
sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và khu vực sẽ diễn ra vào 25-26/8/2022 tại Trung tâm Hội 
nghị Riverside Palace (360D Bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh). Tại đây, sẽ có các 
hoạt động trưng bày, giới thiệu, trình diễn công nghệ và thuyết trình gọi vốn đầu tư 
(pitching) của hơn 150 startup Việt Nam và quốc tế, dự kiến chào đón 15.000 lượt khách 
tham quan, trong đó có sự tham gia của hơn 500 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, doanh nhân, 
chuyên gia từ các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam và quốc tế. 
 

 

Sự kiện được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh (BSSC), Hội Doanh 

nhân trẻ TP Hồ Chí Minh (YBA) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công 

nghệ TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Lấy cảm hứng từ 

“The tipping point - Điểm bùng phát” trong cuốn sách nổi bật của Malcolm Gladwell giải thích một 

khoảnh khắc khi một ý tưởng, một xu thế, một hành vi xã hội vượt qua một ngưỡng nhất định sẽ 

lan ra nhanh như một “ngọn lửa hoang”, BSSC tổ chức Vietnam Startup Day năm thứ 10  nhằm 

hội tụ các nhân tố then chốt để giúp startup tìm ra “điểm bùng phát” quan trọng này. 
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là điểm then chốt thứ ba “Sức mạnh của hoàn cảnh - The power of Context”, nơi kết nối hơn 150 

startup nổi bật của Việt Nam và quốc tế với các nguồn lực từ các thành tố trong hệ sinh thái khởi 

nghiệp thông qua mạng lưới hơn 300 đối tác trong nước và quốc tế của BSSC như quỹ đầu tư 

mạo hiểm, vườn ươm, nhà đầu tư, đối tác truyền thông, các tập đoàn kinh tế lớn, hệ thống các 

trường đại học... tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 
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