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BÁO CÁO
Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022
1. Cơ cấu tổ chức
Ban chấp hành và các Ban chuyên ngành. Ban chấp hành Hiệp hội Công
nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) có 32 thành viên, gồm Chủ tịch, 08 Phó Chủ tịch và
23 Ủy viên.
Năm 2019, Hiệp hội đã thành lập các ban chuyên ngành: Ban Phát triển hội viên;
Ban Cơ khí và Tự động hóa; Ban Khuôn, Nhựa và Cao su; Ban Điện và Điện tử.
Văn phòng Hiệp hội. VASI đang mượn phòng 704, 23 Ngô Quyền (Bộ Công
Thương) của Viện Nghiên cứu Chiến lược Công Thương làm văn phòng. Chưa có văn
phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.
Tổ chức và nhân sự. VASI đã hoàn thiện các quy chế hoạt động nội bộ theo quy
định. Bộ máy nhân sự phục vụ hoạt động của Hiệp hội bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ
tịch, Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Kế toán trưởng (đều kiêm nhiệm không nhận
lương) và 03 nhân sự văn phòng (trả lương từ phí hội viên).
2. Hoạt động phát triển hội viên
Số lượng hội viên chính thức: 2017:19, 2018:49, 2019:105 (80 DN đóng phí).
Mức thu hội phí hàng năm: 5.000.000/hội viên
Năm 2019, Hội viên phía Bắc: 82, phía Nam: 23. Cơ cấu theo ngành: Nhóm Cơ
khí: 62 doanh nghiệp (60%), Nhóm Điện, điện tử: 16 doanh nghiệp (15%), Nhóm
Nhựa, Cao su: 12 doanh nghiệp (11%), Khác: 15 doanh nghiệp (14%).
Năm 2017 và 2018, VASI tổ chức các buổi gặp mặt Hội viên theo từng Quý.
Năm 2019 gặp mặt hội viên 02 lần. Năm 2019, VASI đã thành lập Ban phát triển hội
viên để phối hợp cùng các Ban chuyên ngành hỗ trợ kết nối thêm những hội viên mới.
3. Hoạt động Hội viên
3.1 Góp ý chính sách; hợp tác kết nối với các tổ chức và doanh nghiệp
- Đại diện hội viên, VASI đã tham gia các hội thảo, đóng góp ý kiến bằng văn
bản cho các cơ quan chính phủ: Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài Chính,
Ngân hàng nhà nước, Tổng cục Hải quan…
- Thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác: Cơ quan chính phủ và địa phương:
Cục Công nghiệp, Cục xúc tiến thương mại, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Cục
đầu tư nước ngoài, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc…;

Các tổ chức quốc tế: Ngân hàng thế giới, USAID, JICA, JETRO, Trung tâm ASEAN Hàn Quốc…; Các đơn vị hội chợ: Công ty CP NC NETWORK Việt Nam; Công ty
Reed Tradex, Công ty CP hội chợ & xúc tiến thương mại AFTA…; Các doanh nghiệp
sản xuất lắp ráp, tìm kiếm nhà cung cấp: (i) Trong nước: Samsung Việt Nam, Canon
Việt Nam, Bosch… (ii) Quốc tế: Yamato Nhật Bản, Canimex, Soucy Group …
- Ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội chế tạo Singapore SPECTA, Dự án LinkSME
của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Công ty sự kiện Ringier Đài Loan,
Hội DN bang Colorado – Hoa Kỳ…
3.2 Hoạt động của VASI 2017-2019
3.2.1 Các hoạt động hội viên 2017-2019
TT

Thời
gian

Chương
trình

Nội dung
Năm 2017

1

T3/2017: Bộ Nội vụ ra QĐ số 835/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp
hội Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam. Đây là kết quả của Dự án
“CNHT Việt Nam hướng đến thị trường châu Âu”, do Liên minh châu
Tháng
VASI chính Âu tài trợ, do Trung tâm Phát triển doanh nghiệp CNHT (SIDEC) - Viện
3–
thức thành Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương thực
Tháng
hiện, từ 2014-2017.
lập
12

2

T12/2017: VASI được Bộ nội vụ công nhận điều lệ, Ban chấp hành,
chính thức bắt đầu hoạt động.
Tổ chức buổi gặp mặt tháng 4 với các thành viên Hiệp hội.

3

- Ông Trương Thanh Hoài – Cục trưởng Cục Công nghiệp phổ biến và
Tháng Gặp mặt hội hướng dẫn doanh nghiệp làm hồ sơ xin xác nhận CNHT và các ưu đãi
4
viên
theo Nghị định 111/NĐ-CP
- Giám đốc mua hàng của công ty SamSung bày tỏ mong muốn tìm kiếm
các nhà cung ứng sản phẩm tại Việt Nam
Tổ chức buổi gặp mặt tháng 5 với các thành viên Hiệp hội

4

Tháng
5

Gặp mặt hội
viên

- Ông Nguyễn Sĩ Đăng – PGĐ VP các Chương trình KHCN Quốc gia
và ông Nguyễn Thành Huy – PGĐ Quỹ Đổi mới CNQG giới thiệu về
Quỹ Đổi mới Quốc gia liên quan đến ngành CNHT

5

Tháng
6

Thăm hội
viên

Đoàn Doanh nghiệp Hội viên VASI đến thăm nhà máy Nhựa Châu Âu
Xanh (EuroPipe)

6

Tháng
8

Quỹ đổi mới Tổ chức Toạ đàm Hướng dẫn xác nhận ưu đãi sản xuất Công nghiệp Hỗ
công nghệ trợ theo Nghị định 111 và hướng dẫn đăng ký tham gia Quỹ đổi mới
Quốc gia
Công nghệ Quốc gia

7

Tháng
9

Hải Quan
Ký kết Quy chế xử lý vướng mắc với Cục Hải quan TP.Hải Phòng
Hải Phòng

8

Tháng
10

9

Tháng
11

Giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia vào chương trình tìm
kiếm và phát triển nhà cung ứng của Samsung.
SamSung

Jica

Một số DN thành viên đã được Samsung đánh giá và hỗ trợ trong năm
2017. Các DN này đã được chuyên gia Samsung hỗ trợ cải tiến tại hiện
trường trong vòng 3 tháng.
Giới thiệu 10 Doanh nghiệp tham gia chương trình Pilot của JICA, 4 DN
đã được chọn. Các DN được JICA hỗ trợ nâng cao năng lực và kết nối
với thị trường Nhật Bản.
Năm 2018

Hội chợ
FBC

Tổ chức khu gian hàng VASI cho 10 doanh nghiệp hội viên tại hội chợ
FBC Hà Nội

Gặp mặt
Hội viên

Tổ chức gặp mặt Hội viên Quý 1 tại Hà Nội

12

Ngày hội
kết nối

Phối hợp với Sở Công Thương (HCM) tổ chức ngày hội kết nối doanh
nghiệp CNHT tại Hồ Chí Minh

13

LEAN

Phối hợp với công ty tư vấn P&Q tổ chức 02 khóa đào tạo Lean và chọn
10 doanh nghiệp hỗ trợ áp dụng Lean tại nhà máy

14

CE, UL

Phối hợp với tổ chức UL tại Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo tập
trung và hỗ trợ 10 sản phẩm dán nhãn thành công

IATF
16949

Phối hợp với công ty DQS tổ chức các khóa đào tạo và lựa chọn 05
doanh nghiệp áp dụng thành công tiêu chuẩn IATF 16949

16

Saigon
Autotech

Phối hợp công ty AFTA tổ chức khu gian hàng VASI tại triển lãm cho
05 doanh nghiệp tham dự

17

Gặp mặt
Hội viên

Tổ chức buổi gặp mặt Hội viên Quý 2 tại Hồ Chí Minh

18

Mtech
Tokyo

Tổ chức khu gian hàng Việt Nam Pavilion tại MTech Tokyo cho 28
doanh nghiệp thành viên

Chương
trình SDP

Phối hợp với ngân hàng thế giới lựa chọn 44 doanh nghiệp tham gia giai
đoạn 1 chương trình SDP

Đào tạo tại
Hàn Quốc

Giới thiệu các doanh nghiệp Hội viên tham dự các khóa đào tạo tại Hàn
Quốc trong lĩnh vực ô tô, điện tử, CNHT từ tháng 6 đến tháng 10

Thăm Hội
viên

Tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi thăm quan học hỏi tại các doanh
nghiệp; Hài Hà, Bách Tùng, Anh Nghĩa, Inotek, JAT…

Hội chợ
VME

Phối hớp với Reed Tradex tổ chức khu gian hàng VASI cho 14 doanh
nghiệp hội viên tham dự

Gặp mặt
Hội viên

Tổ chức gặp mặt Hội viên Quý 3 tại Hà Nội

Hội chợ

Tổ chức đoàn 22 doanh nghiệp thăm quan, xúc tiến thương mại tại hội

10

11

15

19

Tháng
3

Tháng
5

Tháng
6

20
21

Tháng
7,8,9

22
23
24

Tháng
10

IMTS

25

Tháng
11

26

27

Tháng
12

chợ IMTS Chicago và xúc tiến tại thị trường Hoa Kỳ

Hội chợ
TMTS

Tổ chức đoàn 08 doanh nghiệp thăm quan, xúc tiến thương mại tại hội
chợ TMTS (Đài Loan)

Kết nối
B2B

Tổ chức buổi kết nối B2B với các doanh nghiệp từ Canada, Hoa Kỳ tại
Hà Nội

Tổng kết
cuối năm

Tổ chức buổi gặp mặt tổng kết cuối năm 2018

Năm 2019
Thăm Hội
viên

Thành lập các nhóm thăm quan học hỏi quản lý sản xuất tại các công ty
EMTC, Z31, IDMEA, INOX HOÀNG VŨ, JAT, VIỆT ÚC, VPMS,
EMTOPIA, MINH MẪN, HIỆP PHƯỚC THÀNH, MAKINO….

Dự án
LinkSME

Kết nối hơn 40 doanh nghiệp Hội viên tham gia dự án LinkSME

30

Đào tạo tại
Hàn Quốc

Kết nối 15 doanh nghiệp hội viên tham dự các khóa đào tạo về ô tô, điện
tử tại Hàn Quốc, do Bộ Công Thương tổ chức

31

Tổ chức
diễn đàn

Phối hợp với công ty Ringier tổ chức diễn đàn “Automotive &
Motorcycle Parts Manufacturing Summit 2019” tại Hà Nội

32

Mtech
Nagoya

Tổ chức khu gian hàng Việt Nam Pavilion tại MTech Nagoya cho 26
doanh nghiệp thành viên

33

Hội thảo
robotic

Phối hợp với Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc và Bộ Kế hoạch và đầu tư
tổ chức đoàn công tác nghiên cứu thị trường và đầu tư cho 15 doanh
nghiệp robotic Hàn Quốc

34

SamSung

Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp
tại nhà máy SAMSUNG (Hồ Chí Minh)

Hội thảo

Phối hợp với công ty CP hội chợ & xúc tiến thương mại AFTA tổ chức
hội thảo ô tô “Made in Việt Nam” cơ hội phát triển cho ngành CNHT

Hội chợ

Tổ chức khu gian hàng VASI cho 14 doanh nghiệp hội viên tại hội chợ
Saigon Autotech 2019 (Hồ Chí Minh)

28

29

Tháng
3

Tháng
4

35

Tháng
5

36
37

Tháng
6

Kết nối
khách hàng

Phối hợp với công ty Groupe Engram, Canada tổ chức buổi gặp mặt
giữa các doanh nghiệp Canada và doanh nghiệp hội viên VASI

38

Tháng
8

Hội chợ
VME

Tổ chức 16 doanh nghiệp tham gia trưng bày tại hội chợ Vietnam
Manufacturing Expo 2019 (Hà Nội)

Hội chợ
Autotech

Tổ chức 20 doanh nghiệp tham gia khu VASI tại hội chợ Autotech 2019
(Hà Nội)

Hội thảo

Phối hợp với công ty CP AFTA tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ
thông minh trong dịch vụ dành cho người sử dụng” tháng 9/2019

Xúc tiến tại

Tổ chức đoàn 25 doanh nghiệp tham quan, xúc tiến tại hội chợ CMTS

39
40
41

Tháng
9

Bắc Mỹ

42

Tháng
10

Hội chợ
Metalex

2019 (Canada) và tham dự diễn đàn doanh nghiệp chế tạo Việt Nam –
Canada (Quebec) và Việt Nam – Hoa kỳ (New York, Washington DC)
Kết nối 06 doanh nghiệp tham gia gian hàng tại hội chợ Metalex

Xuất bản
Yearbook

Xuất bản cuốn Yearbook về CNHT 2019-2020, với thông tin chi tiết về
hơn 220 doanh nghiệp

43

Tháng
11

Hội chợ
FBC

Kết nối 06 doanh nghiệp tham gia gian hàng tại hội chợ FBC (Hồ Chí
Minh)

44

Tháng
11

Samsung
Vietnam

Tổ chức đoàn 20 doanh nghiệp tham dự ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp
SAMSUNG tại Hà Nội

45

Tháng
12

Automecha
nika
Shanghai

Tổ chức đoàn xúc tiến tại hội chợ Automechanika Shanghai (Trung
Quốc)

3.2.2 Đánh giá chung
- Dù mới thành lập, VASI đã có nhiều hoạt động thiết thực, đã hỗ trợ nâng cao
năng lực hội viên, kết nối hội viên với nhau và với khách hàng (ngoài các nội dung kể
trên, hoạt động B2B diễn ra thường xuyên khi có khách quan tâm thông qua email và
điện thoại). Số lượng hội viên tăng khá nhanh.
- Ban điều hành đã chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn tài chính khác nhau
cho hoạt động hội viên: ngân sách nhà nước, các dự án hỗ trợ, các DN liên quan, hội
viên tài trợ… Hội phí của hội viên chỉ sử dụng cho các hoạt động chung của hội viên.
Hạn chế:
- Các hoạt động hội viên vẫn chưa thật sự hiệu quả như mong đợi, chưa chuyên
sâu (như theo các ban, các nhóm hội viên). Ngân sách hoạt động dựa vào các nguồn
tài trợ do ban điều hành tìm kiếm, chưa có các dịch vụ thu phí (tư vấn, kết nối…) nên
khó có thể duy trì hoạt động bền vững.
- Số lượng doanh nghiệp hội viên vẫn chưa đạt được kỳ vọng của Ban chấp hành
và so với số lượng DN CNHT đang hoạt động ở Việt Nam. Chưa có DN FDI tham gia.
Số lượng doanh nghiệp khu vực phía Nam còn ít và tăng chậm. Các hoạt động của
VASI tại phía Nam còn ít, hội viên phía Nam “thiệt thòi” hơn phía Bắc.
- Về tổ chức hành chính: BCH đông nhưng chỉ số ít hoạt động, website yếu,
truyền thông chưa tốt (như thực tế hoạt động), địa điểm Văn phòng hiệp hội chưa ổn
định…
4. Hoạt động VASI 2020-2022
4.1 Đề xuất điều chỉnh và các hoạt động 2020-2022

- Cơ cấu tổ chức: BCH cần cơ cấu lại tinh gọn, thiết thực, đề xuất bổ sung thêm
doanh nghiệp trong BCH; Cần địa điểm ổn định cho văn phòng Hà Nội, và bắt đầu
hình thành văn phòng phía Nam.
- Đẩy mạnh vai trò tư vấn chính sách của VASI: Thư ngỏ gửi Thủ tướng, kiến
nghị xây dựng Luật CNHT… Thường xuyên thu thập thông tin về khó khăn vướng
mắc của hội viên và đề xuất Chính phủ và các Bộ ban ngành hỗ trợ giải quyết. Đề nghị
hội viên thường xuyên gửi ý kiến về các vướng mắc gặp phải.
- Đăng tải thông tin về hội viên chính thức lên trang web của VASI. Website cần
được xây dựng lại, có tương tác với hội viên, với khách hàng và các network, để
quảng bá và kết nối hội viên.
- Nghiên cứu cấp chứng nhận hội viên theo lĩnh vực sản xuất, thành lập các tổ
thẩm định theo các lĩnh vực này.
- Tiếp tục phát triển hội viên. Từ năm 2020, bắt đầu thu phí gia nhập đối với DN
lần đầu tham gia hội viên: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng). Tăng cường hoạt động các ban
chuyên môn và đại diện phía Nam, có thể thông qua các hoạt động thường xuyên, sử
dụng ngân sách từ phí hội viên.
- Hoạt động hội viên: tổ chức các hoạt động thường xuyên: thăm nhà máy, đào
tạo kiến thức quản trị, phổ biến thông tin…; Bên cạnh các hoạt động từ các nguồn tài
trợ, văn phòng VASI đề xuất bắt đầu các dịch vụ thu phí, như tư vấn, kết nối khách
hàng B2B.
4.2 Hoạt động dự kiến năm 2020
Dưới đây là các hoạt động đã có xác nhận từ các đối tác/đơn vị tài trợ:
Tháng

1

2

3

Hoạt động

Hỗ trợ hội viên

10/01: B2B kết nối khách hàng Canada tìm linh kiện cho
công ty MOTREC (https://www.motrec.com/)

Kết nối hội viên

Quảng bá thông tin hội viên trên tạp chí chuyên ngành do
công ty cổ phần NC Network xuất bản. Tạp chí được
xuất bản hàng tháng và gửi tới 2000 doanh nghiệp Nhật
bản tại Việt Nam

Một phần chi phí đăng tin
doanh nghiệp

Phối hợp SAMSUNG khảo sát lựa chọn doanh nghiệp
tham dự chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất chất
lượng: Chuyên gia SAMSUNG làm việc 03 tháng tại nhà
máy được lựa chọn

Kết nối hội viên tham gia
chương trình

Tổ chức đoàn VASI tham quan, xúc tiến tại hội chợ
“Linh phụ kiện và đồ chơi ô tô Quốc tế lần 30 tại Trung
Quốc 2020” (Beijing)

Hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại
ăn nghỉ tại Bắc Kinh

Tổ chức khu gian hàng VASI tại triển lãm ô tô xe máy
Automechanika, 05-07/03/2020 (Hồ Chí Minh)

Một phần chi phí gian hàng
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Tổ chức đoàn hội viên VASI thăm công ty Linh kiện
Nhựa Vinfast – An Phát – VPAP (Hải Phòng)

Xe chung di chuyển đi - về,
xuất phát từ Hà Nội

Tổ chức khóa đào tạo, thực hành lớp khuôn mẫu cơ bản
tại nhà máy MAKINO (Hồ Chí Minh)

Một phần chi phí đào tạo

Tổ chức Diễn đàn “ASEAN High-Performance
Machining Summit 2020” (Hồ Chí Minh)
Tổ chức khóa đào tạo, thực hành nghiệp vụ Hàn tay nghề
cao (Hà Nội)
Tổ chức tham quan, kết nối B2B tại Hội chợ Thương mại
Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (Hà Nội)

Miễn phí vé tham dự
Một phần chi phí đào tạo
Hỗ trợ kết nối B2B

Tổ chức tham gia hội chợ công nghiệp ô tô, xe máy, xe
điện và công nghiệp hỗ trợ Saigon Autotech

Một phần chi phí gian hàng

Tổ chức khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp (Hà Nội)

Một phần chi phí đào tạo

Tổ chức khóa đào tạo, thực hành phần mềm SolidWorks
và SolidCam tại nhà máy MAKINO (Hồ Chí Minh)

Một phần chi phí đào tạo

Tổ chức đoàn tham dự ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp
tại nhà máy SAMSUNG (Hồ Chí Minh)

Gian hàng tại khu trưng bày
SAMSUNG

Tổ chức hội viên thăm công ty cổ phần công nghệ Bắc
Việt – dây chuyền sơn, mạ và robot hàn tự động tiên tiến
(Thái Bình)

Xe chung di chuyển đi - về,
xuất phát từ Hà Nội

Tổ chức khu gian hàng VASI tại Triển lãm Quốc tế Ngũ
kim & Dụng cụ cầm tay lần thứ 5 tại Việt Nam (Hà Nội)

Một phần chi phí gian hàng

Đào tạo, thực hành lớp khuôn mẫu cơ bản tại nhà máy
MAKINO (Hồ Chí Minh)

Một phần chi phí đào tạo

Tổ chức khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp (Hồ Chí
Minh)

Một phần chi phí đào tạo

Tham gia hội chợ FBC (Hà Nội)

Một phần chi phí gian hàng

Tổ chức đào tạo, thực hành phần mềm SolidWorks và
SolidCam tại nhà máy MAKINO (Hồ Chí Minh)

Một phần chi phí đào tạo

Tổ chức Diễn đàn “ASEAN Automotive and Motorcycle
Parts Manufacturing Summit 2020” (Hà Nội)

Miễn phí vé tham dự
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Tổ chức hội viên thăm công ty TNHH cơ khí Hải Hà – hệ Xe chung di chuyển đi - về,
thống sản xuất linh kiện ô tô, xe máy (Hồ Chí Minh)
xuất phát từ TP Hồ Chí Minh
Tổ chức đào tạo, thực hành lớp khuôn mẫu nâng cao tại
Một phần chi phí đào tạo
nhà máy MAKINO (Hồ Chí Minh)
Tổ chức hội viên thăm công ty dụng cụ cơ khí xuất khẩu
– hệ thống sản xuất linh kiện ô tô, xe máy (Hà Nội)

Xe chung di chuyển đi -về,
xuất phát từ Hà Nội
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Tổ chức đoàn tham dự ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp
tại nhà máy SAMSUNG (Hà Nội)
Tổ chức khu gian hàng VASI tại Triển lãm Quốc tế Ngũ
kim & Dụng cụ cầm tay lần thứ 6 tại Việt Nam (Hồ Chí
Minh)

Gian hàng tại khu trưng bày
SAMSUNG

Họp tổng kết năm (Hà Nội)

Kính mời toàn thể hội viên

Một phần chi phí gian hàng

Trên đây là dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động 2017-2019, dự kiến hoạt động
2020 và định hướng 2020-2022 của BCH Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
Kính đề nghị các thành viên VASI đóng góp ý kiến.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TM. BCH HIỆP HỘI
TỔNG THƯ KÝ

Trương Thị Chí Bình

