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ABSTRACT
The study aimed to develop social enterprise through Universities. The
results indicated that the development of academic curriculum and
teaching skills are crucial. The academic curriculum is contributing to this
movement by introducing students to unique business models toward
social enterprise development. We suggested that the academic courses
development should include writing a social business plan for a social
enterprise, consulting with an earned income strategy for a social
organization, and writing a grant proposal for a social enterprise
development.
TÓM TẮT
Nghiên cứu này tập trung vào vấn đề phát triển doanh nghiệp xã hội qua
trường đại học. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chương trình đào tạo và
kỹ năng giảng dạy là yếu tố cốt lõi. Chương trình đào tạo đóng góp đáng
kể qua giới thiệu cho sinh viên những mô hình kinh doanh độc đáo hướng
về phát triển doanh nghiệp xã hội. Chúng tôi đề nghị rằng việc phát triển
các khóa học nên bao gồm các kỹ năng viết kế hoạch kinh doanh xã hội
cho một doanh nghiệp xã hội, tư vấn chiến lược tạo ra thu nhập cho tổ
chức xã hội và viết đề cương nghiên cứu xin tài trợ dự án về phát triển
doanh nghiệp xã hội.

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Khuyến khích thành lập DNXH đang là chủ
trương lớn của nhiều quốc gia bởi đây là mô hình
doanh nghiệp khả thi góp phần giúp chính phủ giải
quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, đóng góp vào
GDP quốc gia và đem lại lợi ích cho cộng đồng.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của nước ta hiện
nay, hình thức tổ chức kinh tế mới – Doanh nghiệp
Xã hội (Social Enterprise) được phát triển như một
giải pháp tích cực trong việc hạn chế, giải quyết và
xử lý các vấn đề xã hội - rất cần thiết cho sự phát
triển toàn diện và bền vững của đất nước.

Trong hơn 20 năm qua, đường lối đổi mới và
chính sách mở cửa của nhà nước đã tạo điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các
tổ chức xã hội. Những thành tựu tăng trưởng kinh
tế mà Việt Nam đạt được có sự đóng góp quan
trọng của các doanh nghiệp cũng như vai trò trong
việc thực hiện nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội. Bên
cạnh đó, một mô hình tổ chức xuất phát từ nhu cầu
thực tiễn của cuộc sống, được triển khai trên cơ sở
sử dụng hoạt động kinh doanh như một công cụ
nhằm đem lại các giải pháp xã hội bền vững hơn
cho cộng đồng. Mô hình kết hợp này chính là các
Doanh nghiệp xã hội (DNXH).

Do vai trò quan trọng và khả năng giải quyết
vấn đề một cách tích cực, DNXH là một hình thức
tổ chức kinh tế đang được phát triển nhanh trên thế
giới và ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta chưa có
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DNXH lấy lợi ích xã hội làm mục tiêu chủ đạo,
được dẫn dắt bởi tinh thần doanh nhân nhằm đạt
được cả mục tiêu xã hội/môi trường và mục tiêu
kinh tế.

các quy định pháp lý đối với mô hình này. Trong
thời gian tới, để khuyến khích thành lập các
DNXH, bên cạnh vai trò của các thể chế kinh tế,
quy chế đặc biệt của Chính phủ…, việc đưa nội
dung phát triển DNXH vào chương trình đào tạo
thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh ở các trường
đại học là cần thiết và hiệu quả để góp phần vào
việc giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm sự phát
triển bền vững của nền kinh tế. Nghiên cứu này sẽ
tập trung vào phát triển DNXH qua chương trình
đào tạo trường đại học.

DNXH phải lấy mục tiêu xã hội làm chủ đạo
ngay từ khi thành lập, điều này phải được tuyên bố
một cách công khai, rõ ràng, minh bạch. DNXH sử
dụng hình thức kinh doanh như một công cụ để đạt
được các mục tiêu xã hội của mình khác với các
doanh nghiệp truyền thống sử dụng việc đáp ứng
nhu cầu của khách hàng hay tìm đến các giải pháp
xã hội như một công cụ nhằm đạt được lợi nhuận
cho chủ sở hữu của doanh nghiệp.

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp thu thập số liệu

Doanh nghiệp truyền thống = Phát hiện nhu
cầu Sản phẩm Lợi nhuận

Số liệu thứ cấp được thu thập từ các đề tài, dự
án nghiên cứu, tài liệu hội thảo có liên quan
đến vấn đề doanh nghiệp xã hội ở các trường đại
học. Bên cạnh đó, các thông tin từ website, tạp
chí có liên quan đến đề tài nghiên cứu cũng được
khai thác.

DNXH = Phát hiện vấn đề XH Mô hình kinh
doanh Giải quyết vấn đề XH
Rõ ràng, hai quy trình cũng như cách tiếp cận
này tương phản nhau về bản chất. Do đó, DNXH
có thể có lợi nhuận, thậm chí cần lợi nhuận để phục
vụ mục tiêu xã hội, nhưng không ‘vì- lợi nhuận’
mà ‘vì- xã hội’ (OECD, 2009).

Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng
vấn trực tiếp các sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị
Kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ với số mẫu
là 70.
2.2 Phương pháp phân tích

Trước đây, các nghiên cứu thực nghiệm thường
sử dụng tính cách cá nhân để giải thích hành vi
khởi sự kinh doanh. Các cá nhân có đặc tính khác
nhau thì sẽ có ý định ham muốn khởi sự khác nhau
(McClelland, 1965), (Begley and Boyd, 1987).
Trường phái này cho rằng đào tạo không thể giúp
sản xuất ra doanh nhân mà chỉ có thể giúp phát
hiện ra doanh nhân (Adcroft, 2004). Tuy nhiên,
quan điểm này chỉ giải thích được 10% hành vi
khởi sự DN (Ajzen).

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để
đánh giá nhận thức của sinh viên về phát triển
DNXH qua chương trình đào tạo và phương pháp
giảng dạy tại trường đại học.
3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Trong khoảng hai thập niên trở lại đây, sự xuất
hiện của các thuật ngữ Social entrepreneurs và
Social Enterprise (tạm dịch là doanh nghiệp xã hội)
được coi là hiện tượng mang tính toàn cầu. Đó là
cách tiếp cận mang tính mới nhằm giải quyết các
vấn đề xã hội và mang lại lợi ích cho xã hội. Hiện
tượng này xuất phát từ việc phát triển bền vững,
trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành một phần
quan trọng trong đời sống sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp nên nó thu hút sự quan tâm ngày
càng tăng từ phía các nhà hoạch định chính sách,
giới nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp cũng như
các tổ chức xã hội. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu
sâu hơn về khái niệm, các loại hình và sự phát triển
của doanh nghiệp xã hội trên thế giới nói chung và
ở Việt Nam nói riêng.

Sau này, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ
ra chương trình giáo dục khởi sự kinh doanh tại các
trường đại học có tác động rất tích cực tới mong
muốn khởi sự kinh doanh và định hướng khởi sự
tương lai của sinh viên. Nghiên cứu trên quy mô
lớn của Kim và Hunter, 1993 đã khẳng định rằng
đào tạo có tác động tới thái độ của các cá nhân về
khởi sự, thái độ tích cực và ham muốn khởi sự làm
cho cá nhân có dự định khởi sự (50% người có thái
độ với khởi sự thì có dự định khởi sự) và 30% dự
định khởi sự thành hành vi khởi sự thực tế và
hướng đến các vấn đề xã hội quan tâm.
Hoạt động đào tạo về khởi sự kinh doanh xã
hội có những bước tiến đáng kể từ khi lớp học đầu
tiên tại Đại học Havard của TS.Greg Dees vào
giữa những năm 1990, và khóa học đầu tiên ở
Châu Âu tại trường Đại học Geneva giảng dạy bởi
Maximilian Martin và Pamela Hartigan đến Qũy

Theo Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phục vụ
Cộng đồng (CSIP, 2009) cho rằng DNXH là một
khái niệm dùng để chỉ hoạt động của các doanh
nhân xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau tùy
thuộc vào mục đích và điều kiện hoạt động cụ thể.
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tiến sĩ về khởi sự kinh doanh. Mục tiêu chính của
việc xây dựng các chương trình này khá đa dạng,
tuy nhiên có 3 điểm chung. Đó là:

Schwab năm 2003 hình thành. Theo nghiên cứu
của Brock và Steiner, đến năm 2008 có khoảng hơn
100 khóa học về khởi sự kinh doanh hoặc DNXH
tại 35 quốc gia trên thế giới. Một số chương trình,
trung tâm về DNXH có lịch sử lâu đời hơn như
Trung tâm Phát triển Khởi sự Kinh doanh Xã hội
thuộc Đại học Oxford. Các trường đại học trên thế
giới đưa nội dung khởi sự DNXH vào nhiều ngành
học khác nhau từ quản lý công đến kinh tế, từ khoa
học chính trị đến nghiên cứu quốc tế.

 Cam kết cao của trường về giải quyết các
vấn đề xã hội.
 Đón nhận vấn đề khởi sự DNXH như một
cơ hội phát triển chuyên ngành mới.
 Đáp ứng nhu cầu của người học vì sự tồn tại
tất yếu của hình thức DNXH trên thị trường và
trong xã hội.

Ba phương pháp nổi bật được sử dụng trong
đào tạo khởi sự DNXH bao gồm: Học tập qua trải
nghiệm; Nghiên cứu tình huống và tham gia các
Cuộc thi kế hoạch kinh doanh xã hội bằng cách
tổng hợp các sáng kiến từ các trường đại học đã có
đào tạo về DNXH.

4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1 Một số thông tin cơ bản
Đối tượng phỏng vấn là sinh viên thuộc khoa
Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Cần
Thơ. Sinh viên trả lời là hoàn toàn tự nguyện với
tinh thần cộng tác. Tổng số đáp viên qua quá trình
nghiên cứu là 70. Qua thống kê số liệu từ cuộc điều
tra, thu thập được những thông tin về chuyên
ngành đào tạo như sơ đồ 1.

Qua các phân tích trên cho thấy các chương
trình đào tạo về khởi sự kinh doanh xã hội rất đa
dạng, có thể là một sáng kiến trong trường, một
môn học trong quản trị kinh doanh, một chuyên
ngành, một chương trình thạc sĩ và cả chương tình

Sơ đồ 1: Cơ cấu chuyên ngành đào tạo của đáp viên
Nguồn: Số liệu phỏng vấn trực tiếp 2013

đảm bảo lợi nhuận giúp DN hoạt động bền vững.
Điều đó tạo điều kiện cho những dự định khởi sự
doanh nghiệp xã hội của sinh viên có thể thực hiện,
làm tăng cảm nhận của sinh viên về tính khả thi
việc khởi sự doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vai trò
của trường Đại học trong việc nâng cao CTĐT và
cung cấp những phương pháp giảng dạy giúp phát
triển DNXH cũng rất quan trọng. Việc giáo dục có
tác động trực tiếp làm tăng kiến thức, kỹ năng, thay
đổi thái độ, quan điểm về định hướng nghề nghiệp
cho sinh viên. Sơ đồ 2 thể hiện đánh giá các nhân
tố ảnh hưởng sự phát triển DNXH

Thông tin thu thập được từ các sinh viên Khoa
Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, trong đó có 32,9%
thuộc ngành Kế toán – Kiểm toán, 20% thuộc
ngành Kinh tế nông nghiệp, và 24,3% thuộc ngành
QTKD tổng hợp và QTKD Marketing.
4.2 Kết quả phân tích
Qua khảo sát nhận thấy để phát triển DNXH
qua chương trình đào tạo (CTĐT) thì vai trò của
trường đại học trong việc liên kết với các tổ chức
bên ngoài được đánh giá cao. DNXH cần có sự hỗ
trợ tài chính để hoạt động phục vụ cộng đồng và
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Cung cấp máy móc, thiết bị

35,7

Sự sẵn lòng hướng dẫn của cán bộ trường

35,7

Nâng cao CTĐT phù hợp nhu cầu XH

35,7
50

21,4

Liên kết với các tổ chức bên ngoài 7,17,1

35,7

35,7

42,9

28,6

57,1

21,4

0

14,3

42,9

Cung cấp PPGD phù hợp phát triển DNXH 7,1 14,3
Thực hiện các công trình đã nghiên cứu 7,1

28,6

42,9
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Không quan trọng

Tương đối không quan trọng Bình thường
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100

120

Sơ đồ 2: Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển DNXH
Nguồn: Số liệu phỏng vấn trực tiếp 2013

Qua tìm hiểu các nghiên cứu về đào tạo đại học
với khởi sự doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam thấy
rằng chương trình giáo dục đại học hiện nay chưa
đáp ứng được nhu cầu kiến thức về khởi nghiệp tại
Việt Nam: giáo trình chú trọng vào lý thuyết nhưng
lại chưa đề cao thực hành và kiến thức thực tiễn.
Do đó, để phát triển DNXH qua chương trình đào

Tổ chức các cuộc thi kinh doanh XH
Mời giảng

35.7%

28.6%

21.4%

42.9%

Nghiên cứu tình huống

21.4%

35.7%

Làm nhóm Thiết lập kinh doanh

28.6%

28.6%
7.1%

21.4%

21.4%
14.3%

35.7%

21.4%

14.3%

Thảo luận trên lớp

Thực tập tại các DNXH

tạo của Trường Đại học Cần Thơ cần phải chú
trọng vào phương pháp giảng dạy giúp sinh viên
tăng cường kỹ năng và tính ứng dụng thực tiễn
trong cuộc sống. Sơ đồ 3 thể hiện đánh giá phương
pháp giảng dạy để hướng đến phát triển DNXH
tương lai.

7.1%

14.3%

14.3%
14.3%
21.4%

21.4%

21.4%

21.4%

21.4%

21.4%

42.9%

Không quan trọng

Tương đối không quan trọng Bình thường

Tương đối quan trọng

Quan trọng
Sơ đồ 3: Đánh giá phương pháp giảng dạy

Nguồn: Số liệu phỏng vấn trực tiếp 2013

 Phương pháp Tạo điều kiện cho sinh viên
thực tập tại các DNXH phần lớn được đánh giá là
quan trọng, vì có thể giúp sinh viên có kinh
nghiệm thực tế và bổ sung thêm kiến thức.

trọng nhiều vào lý thuyết chưa đề cao thực hành.
Phần lớn sinh viên chưa chủ động trong việc tìm
hiểu những vấn đề mới để thảo luận.
 Đối với phương pháp Tổ chức các cuộc thi
kế hoạch kinh doanh xã hội đa phần sinh viên nhận
thấy rằng nó không quan trọng bằng những phương
pháp khác. Bởi vì phương pháp này còn tùy vào

 Phương pháp Thảo luận trên lớp, phần lớn
cho rằng tương đối không quan trọng bởi vì
chương trình giáo dục đại học hiện nay còn chú
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điều kiện của nhà trường, chưa thật sự ảnh hưởng
trực tiếp đến việc tiếp nhận những kỹ năng, kiến
thức cho sinh viên.

của mô hình DNXH và có thể đưa vào giảng dạy.
Tuy nhiên, khái niệm DNXH còn khá mới nên cần
có những phương pháp thiết thực cụ thể để cung
cấp kiến thức, kỹ năng về DNXH cho sinh viên nếu
được đưa vào giảng dạy. Qua đó cũng thấy được sự
hỗ trợ từ nhà trường là điều rất cần thiết.

 Ngoài ra, một số phương pháp như nghiên
cứu tình huống, thiết lập kế hoạch kinh doanh cần
phải có thêm những chủ đề đa dạng, những thách
thức riêng biệt, … để tạo hứng thú cho việc học tập
của sinh viên.

5 CÁC GIẢI PHÁP

Để có cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp nhằm
phát triển doanh nghiệp xã hội qua trường đại học,
phân tích SWOT được tiến hành và các chiến lược
kết hợp được chỉ ra thể hiện trong Bảng 1
Bảng 1: Phân tích ma trận SWOT về phát triển Doanh nghiệp xã hội qua chương trình đào tạo
trường đại học
Qua tìm hiểu nhận thức của sinh viên Trường
Đại học Cần Thơ về chương trình đào tạo DNXH,
thấy rằng sinh viên nhận thức được tầm quan trọng

Những điểm yếu (W)
Những điểm mạnh (S)
S1. Được tận dụng các điều
W1. Khái niệm DNXH còn mới mẻ
kiện của trường ĐHCT.
W2. Chưa có kinh nghiệm về
S2. Có trung tâm ươm tạo
phương pháp giảng dạy DNXH
doanh nghiệp
W3. Thiếu lực lượng chuyên môn
S3. Nguồn lực có chuyên môn
DNXH
từ khoa KT-QTKD
Các chiến lược ST
Các chiến lược SO
Những cơ hội (O)
O1. Liên kết với các tổ chức bên 1. (S1&O1) Tận dụng các điều 1.(S3&T1,T2) Tận dụng nguồn lực
có chuyên môn nghiên cứu hình
kiện mà trường có để liên kết
ngoài.
thành CTĐT DNXH và truyền đạt
O2. Được sự quan tâm của Nhà với các tổ chức bên ngoài.
2.(S2&O2) Trung tâm ươm tạo kiến thức DNXH cho sinh viên
nước
DN liên kết nhận hỗ trợ từ Nhà
nước phát triển DNXH
Các chiến lược WT
Các chiến lược WO
Những thách thức (T)
Nâng cao chuyên môn để hình thành
T1. Cần có thời gian đầu tư mới Nâng cao năng lực chuyên
môn để liên kết với các tổ chức CTĐT.
có thể hình thành CTĐT
xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ từ
T2. Nhận thức về DNXH còn
Nhà nước
yếu.
ứng của chương trình đào tạo của mỗi cơ sở đào
Các cơ sở đào tạo, các trường đại học, đặc biệt
tạo. Đây là cách thiết thực và hiệu quả nhất để các
trong khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh,
trường đại học Việt Nam góp phần vào việc giải
nơi đào tạo những doanh nhân tương lai có trách
quyết các vấn đề xã hội và đảm bảo sự phát triển
nhiệm lớn trong việc hình thành những doanh nhân
bền vững của nền kinh tế quốc gia.
tài năng, có khả năng quản trị doanh nghiệp và
cũng là nơi lý tưởng để thúc đẩy tinh thần doanh
 Hình thành các trung tâm ươm tạo doanh
nhân ở cộng đồng sinh viên. Hướng nghiệp của nhà
nghiệp ở các trường đại học nhằm hỗ trợ vật chất,
trường, các hoạt động đào tạo, các phương tiện
tư vấn, hỗ trợ tài chính, cũng là nơi để thu hút các
truyền cảm hứng kinh doanh sẽ góp phần khuyến
nguồn tài chính tài trợ cho hình thành các DNXH.
khích sinh viên, có tinh thần nghiệp chủ, họ sẽ tự
 Chú trọng hơn nữa việc đào tạo các kỹ năng
kinh doanh, tự tạo việc làm, mở ra các cơ hội việc
mềm
cho sinh viên để họ có khả năng xử lý các
làm cho các đối tượng khác trong xã hội và giảm
tình
huống
trong thực tế thành lập và điều hành
tình trạng thất nghiệp đang là vấn đề quan tâm của
doanh
nghiệp
như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng điều
xã hội. Để làm tốt vai trò này cần:
hành doanh nghiệp nhỏ....
 Đưa môn học khởi sự kinh doanh vào nội
 Có thêm chủ đề khởi sự doanh nghiệp xã
dung giảng dạy của các trường thuộc khối ngành
hội
trong chương trình khởi sự kinh doanh, có thể
kinh tế và quản lý, quản trị kinh doanh nhưng đồng
cho
sinh viên đọc thêm các tình huống doanh
thời khung chương trình đào tạo của các Trường
nghiệp
xã hội hoặc tổ chức các buổi thảo luận trên
đại học vẫn phải đảm bảo có độ linh hoạt cao để
lớp
về
DNXH
để sinh viên tiếp cận dần với những
nâng cao tính tự chủ, tính khác biệt và tính thích
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huyết cho việc khởi sự các doanh nghiệp xã hội.
Đó là một công việc quan trọng để tạo ra lực lượng
doanh nhân mới, làm động lực phát triển kinh tế và
phục vụ các mục tiêu xã hội, góp phần ổn định và
phát huy tài năng trẻ của quốc gia.

vấn đề cụ thể mang tính riêng biệt của DNXH. Các
tình huống cần đa dạng hóa để sinh viên có thể
hiểu được các dạng khác nhau của DNXH.
 Tăng cường tính ứng dụng, thực tiễn trong
giảng dạy bằng việc áp dụng các phương pháp
giảng dạy có liên hệ nhiều tới thực tế mà điều kiện
dạy và học ở Việt Nam cho phép như thảo luận, bài
tập tình huống, thiết lập kế hoạch kinh doanh... Có
thể yêu cầu sinh viên tự tìm kiếm tài liệu về các
DNXH và trình bày lại mô hình hoạt động, cơ chế,
phạm vi và lợi ích của nó, các doanh nghiệp này có
thể ở trên thế giới hoặc đang hoạt động tại Việt
Nam. Khi được tự tìm hiểu, sinh viên sẽ có nguồn
thông tin phong phú và có thể hứng thú với hình
thức doanh nghiệp này. Song song với việc thiết
lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mục
đích lợi nhuận, có thể yêu cầu một nhóm sinh viên
trong lớp viết một bản kế hoạch kinh doanh trình
bày dự án khởi sự doanh nghiệp xã hội của chính
mình. Sinh viên sẽ được tự do khai thác các ý
tưởng mới và phản biện các ý tưởng trong nhóm để
hình thành doanh nghiệp trong tương lai.

Chính phủ cần đưa ra một khung pháp lý hoàn
chỉnh cho hoạt động cũng như quy định địa vị pháp
lý của các doanh nghiệp xã hội. Hiện tại, bước đầu
tiên là chúng ta cần đưa ra một định nghĩa chính
thức về doanh nghiệp xã hội và tiêu chí để phân
biệt doanh nghiệp xã hội.
Để khuyến khích thành lập doanh nghiệp xã
hội, bên cạnh vai trò của các thể chế kinh tế, quy
chế đặc biệt dành cho doanh nghiệp xã hội của
chính phủ, các quỹ từ thiện phi chính phủ có vai trò
đặc biệt quan trọng của các trường đại học trong
đào tạo, hướng nghiệp. Bởi thành lập các doanh
nghiệp xã hội đòi hỏi các doanh nhân xã hội phải là
người thực sự tâm huyết và có kỹ năng để không
chỉ vượt qua những thách thức trong quá trình khởi
sự doanh nghiệp giống như những doanh nghiệp
khác mà còn phải đương đầu với việc phải xác
định, huy động được các hỗ trợ tài chính, phi tài
chính để đạt được các mục tiêu xã hội.

 Mời chuyên gia hay khách mời là chủ các
doanh nghiệp xã hội trẻ hoặc những sinh viên đã ra
trường mới thành lập doanh nghiệp hay đang công
tác tại các DNXH tham gia giảng dạy một hay một
số học phần hoặc chuyên đề phù hợp với năng lực,
thế mạnh của mình và thậm chí các doanh nghiệp
xã hội có thể tham gia Hội đồng chấm khoá luận
tốt nghiệp
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6 KẾT LUẬN
Doanh nghiệp xã hội là một xu thế mới xuất
hiện ở Việt Nam và đã có những phát triển mạnh
mẽ trong vài năm trở lại đây không chỉ ở Việt Nam
mà ở nhiều nước trên toàn thế giới. Doanh nghiệp
xã hội, cũng như các DN bình thường, tổ chức các
hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm và cung cấp
dịch vụ. Tuy nhiên, khác với các doanh nghiệp
thông thường, doanh nghiệp xã hội được hình
thành với mục đích đối tượng là để giải quyết một
hoặc nhiều vấn đề mà xã hội hay môi trường cụ thể
thông qua mô hình kinh doanh bền vững, chứ
không nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu
hoặc nhà đầu tư.
Để có được một lực lượng doanh nhân xã hội
không phải thực hiện trong một thời gian ngắn là
có được, mà cần có khoảng thời gian đầu tư cho
công việc đó bên cạnh những chính sách hỗ trợ tạo
môi trường kinh doanh tốt để kích thích thế hệ trẻ
dưa ra những ý tưởng, sáng kiến của mình vào
cuộc sống. Các trường đại học phải cung cấp cho
sinh viên kiến thức và hành trang, truyền lửa nhiệt
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