
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
 

1. Về tổ chức bộ máy 
 
1.1 Đại hội toàn thể 
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội toàn thể, nơi tập hợp tất cả các 

hội viên để thảo luận và quyết định các chính sách và biện pháp quan trọng liên quan 
đến hoạt động của Hiệp hội. Đại hội bầu ra Ban chấp hành và Ban kiểm tra. Đại hội 
toàn thể 5 năm họp một lần. 

Dự kiến đại hội lần thứ I diễn ra vào tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội.  
 

1.2 Ban Chấp hành 
Ban Chấp hành được Đại hội toàn thể bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Ban chấp hành 

bầu ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký của Hiệp hội. Ban Chấp hành điều 
hành các hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội toàn thể. 

  
1.3 Các Ban chuyên môn 
Các Ban chuyên môn được thành lập trực thuộc Ban Chấp hành để giúp Hiệp hội 

thực hiện các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại trong các lĩnh vực liên quan tới ngành 
nghề. Công việc của Ban chuyên môn là tư vấn và đề xuất những vấn đề thuộc phạm 
vi chuyên môn theo yêu cầu của Ban Chấp hành và có nhiệm vụ phác thảo và lập kế 
hoạch cho các hoạt động của Hiệp hội cũng như thực hiện các kế hoạch đó. 

Các ban chuyên môn dự kiến: Ban thông tin, Ban xúc tiến, Ban đào tạo 
  

1.4 Văn phòng Hiệp hội 
Văn phòng Hiệp hội là cơ quan thường trực giúp Ban Chấp hành trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội. 
Hiệp hội có trụ sở chính ở Hà Nội và Văn phòng Đại diện phía Nam. Dự kiến trụ 

sở chính đặt tại 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
 
1.5 Công tác phát triển Hội viên 
Hiệp hội phát triển hội viên theo hướng ưu tiên hội viên là các tổ chức, doanh 

nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ (CNHT).  
 

2. Về hoạt động chuyên môn của Hiệp hội 
       Dự kiến phương hướng các hoạt động chuyên môn chính: 
 

2.1  Góp ý, đề xuất chính sách liên quan đến phát triển CNHT 
Thường xuyên tiếp nhận ý kiến và các vấn đề từ hội viên và doanh nghiệp trong 

các ngành CNHT. Tổng hợp phân tích đánh giá và đề xuất, góp ý đến các cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền.Lấy ý kiến và đại diện hội viên góp ý các dự thảo 
chính sách liên quan đến các lĩnh vực CNHT.  

  
2.2 Khảo sát, phân tích và công bố thông tin 
Khảo sát, thu nhận, đánh giá và phân tích thông tin vềcác ngành CNHT. Công bố 

thông tin trên website, xuất bản và phân phối các ấn phẩm và tài liệu tham khảo về thị 



trường, công nghệ, phương hướng phát triển của các ngành, sản phẩmCNHT trên thế 
giới và Việt Nam, chủ trì các hội thảo, triển lãm và cung cấp thông tin và các dịch vụ 
đào tạo liên quan. 

  
 2.3 Trợ giúp hỗ trợ nâng cao năng lực hội viên và các doanh nghiệp CNHT 
Trợ giúp hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực thông qua các hoạt động đào tạo, chia 

sẻ thông tin, tư vấn. Các hoạt động chính bao gồm:  
- Tổ chức các khóa đào tạo trong các lĩnh vực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ 

năng thương mại… 
- Kết nối Tư vấn hỗ trợ thực hiện tại doanh nghiệp 
- Tổ chức các Hội thảo về các lĩnh vực liên quan 

      
        2.4 Xúc tiến liên kết, thương mại và đầu tư 

Tạo điều kiện cho các hội viên gặp gỡ, thảo luận và trao đổi ý kiến trên quan điểm 
vì lợi ích chung, chia sẻ các thông tin có liên quan với hội viên và tạo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh giữa các hội viên trong bầu không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. 

Trợ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng tiêu chuẩn các sản 
phẩm sản xuất trong nước theo các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực CNHT. Xác nhận 
các chứng chỉ chất lượng và Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO). 

Đẩy mạnh quan hệ với các Hiệp hội cùng ngành trong khu vực và trên thế giới 
thông qua việc tổ chức tham gia các hội nghị quốc tế và những sự kiện có liên quan. 
Phối hợp với các tổ chức nước ngoài trong các hoạt động trao đổi thông tin, cung cấp 
trợ giúp kỹ thuật và trao đổi các đoàn tham quan học hỏi về công nghệ và thương mại. 

Tổ chức các đoàn tham quan, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, đẩy 
mạnh các hoạt động thương mại và đầu tư các dự án và sản phẩm CNHT. 

 
 2.5 Phát triển các nhóm/chi hội ngành nghề 
Các ngành lĩnh vực CNHT rất rộng và đa dạng, Hiệp hội khuyến khích phát triển 

các nhóm chi hội ngành nghề để các hội viên trong các lĩnh vực liên quan có thể dễ 
dàng tiếp cận chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Các nhóm/chi hội không có tư cách pháp 
nhân, nếu có điều lệ hoạt động riêng, phải được thông qua Ban chấp hành Hiệp hội. 

Các chi hội ngành nghề có thể bao gồm: Chi hội CNHT ngành Ô tô, Chi hội 
CNHT ngành Điện tử... 

  

 


