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DỰ THẢO BÁO CÁO 

Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 

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) đã tổ chức Đại hội giữa kỳ của VASI vào tháng 1 năm 2020, Đại hội 

đã nhất trí thay đổi nhân sự của Ban chấp hành: BCH VASI hiện có 28 thành viên: Chủ 

tịch, 08 Phó Chủ tịch và 19 Ủy viên (tăng 1 phó chủ tịch và giảm 4 Ủy viên so với giữa 

nhiệm kỳ thứ 1). Trong đó, đại diện phía Nam gồm 02 Phó Chủ tịch và 05 Ủy viên.   

Hiệp hội đã có các ban chuyên ngành: Ban Cơ khí và Tự động hóa; Ban Khuôn, Nhựa 

và Cao su; Ban Điện và Điện tử; Ban Vật liệu, In ấn bao bì và khác. Ngoài ra, VASI có 

Ban phát triển hội viên, Ban Tư vấn và đào tạo, Tạp chí doanh nghiệp công nghiệp và 

thương mại. 

Văn phòng Hiệp hội. VASI đang mượn phòng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Công 

Thương làm văn phòng. Khu vực phía Nam đã thành lập Văn phòng đại diện phía Nam tại 

TP. Hồ Chí Minh, bổ nhiệm Chánh văn phòng VASI khu vực phía Nam. 

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 và 02 nhân sự văn phòng.  

Truyền thông. Website và các nhóm VASI trên Zalo, Viber, Facebook đã phát huy 

hiệu quả, là nơi giao lưu, trao đổi thông tin, kết nối các hội viên VASI.  

2. Hoạt động phát triển hội viên 

Số lượng hội viên đóng phí: 2017:19; 2018:49; 2019:105; 2020: 119; 2021: 139; 

2022 (Tháng 8/2022): 206 (Số lượng hội viên đã từng đóng phí cho VASI ít nhất 1 lần 

trong 5 năm 2017-2022). Số lượng hội viên tham gia hoạt động (liên kết): 250. 

Mức thu: Phí gia nhập: 3.000.000đ/hội viên; Hội phí hàng năm: 5.000.000/hội viên 

- Phí hội viên thông thường: 5.000.000đ/hội viên: Áp dụng với các doanh nghiệp đã 

là hội viên VASI và các hội viên mới có hoạt động sản xuất CNHT. 

- Phí hội viên đặc biệt: vàng 10.000.000đ và kim cương 15.000.000đ. Ngoài quyền 

lợi chung của hội viên thông thường, hội viên đặc biệt sẽ nhận thêm các dịch vụ: miễn phí 



đăng video, banner trên website VASI, miễn phí quảng cáo trên các ấn phẩm của VASI 

(Yearbook, Bản tin, Tạp chí), ưu tiên tài trợ và đăng logo tại các sự kiện của VASI.  

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… 

Năm 2021, VASI đã 2 lần tập hợp ý kiến gửi lên Chính phủ, các Bộ ngành liên quan 

về giải quyết các vướng mắc do các quy định về phòng chống dịch Covid 19 và đề xuất các 

giải pháp phục hồi sau dịch: (1) Tháng 5/2021: Tập hợp ý kiến, gửi kiến nghị lên Chính 

phủ/ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid 19/Bộ Công Thương/Bộ KH-ĐT (Lần 1). 

Kết quả: Đã gửi kiến nghị, CP đã quyết định sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân, dn 

CNHT và chỉ đạo các Bộ xem xét hỗ trợ về thuế, phí. (2) Tháng 7/2021: Tập hợp ý kiến, 

gửi kiến nghị lên Chính phủ/ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid 19/ Bộ Công 

Thương/Bộ KH-ĐT (Lần 2). Kết quả: Đã gửi kiến nghị, CP cùng các Bộ đã quyết định sẽ 

hỗ trợ dn các khoản thuế phí, cắt giảm các thủ tục kiểm soát quá mức khi phong tỏa và sau 

khi gỡ phong tỏa. 

VASI đã thiết lập quan hệ hợp tác khá mật thiết với các cơ quan trung ương và địa 

phương, như: 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 và giao thương: 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: Samsung Việt Nam, Canon Việt 

Nam, Bosch, Yamato Nhật Bản, Canimex, Soucy Group … VASI đã 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 2017-2022 

3.2.1 Các hoạt động hội viên 2017-2022 

TT 
Thời 

gian 
Chương trình Nội dung 

Năm 2017 

1 

Tháng

3 – 

Tháng 

12 

VASI chính 

thức thành lập 

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 

Âu tài trợ, do Trung tâm Phát triển doanh nghiệp CNHT (SIDEC) - 



Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp, Bộ Công 

Thương thực hiện, từ 2014-2017. 

2 
T12/2017: VASI được Bộ nội vụ công nhận điều lệ, Ban chấp hành, 

chính thức bắt đầu hoạt động. 

3 
Tháng 

4 

Gặp mặt hội 

viên 

Tổ chức buổi gặp mặt tháng 4 với các thành viên Hiệp hội. 

-  Ông Trương Thanh Hoài – Cục trưởng Cục Công nghiệp phổ biến và 

hướng dẫn doanh nghiệp làm hồ sơ xin xác nhận CNHT và các ưu đãi 

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 

4 
Tháng

5 

Gặp mặt hội 

viên 

Tổ chức buổi gặp mặt tháng 5 với các thành viên Hiệp hội 

- 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 

công nghệ 

Quốc gia 

Tổ chức Toạ đàm Hướng dẫn xác nhận ưu đãi sản xuất Công nghiệp 

Hỗ trợ theo Nghị định 111 và hướng dẫn đăng ký tham gia Quỹ đổi 

mới Công nghệ Quốc gia  

7 
Tháng 

9 

Hải Quan Hải 

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

8 
Tháng 

10 
SamSung 

Giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia vào chương trình tìm 

kiếm và phát triển nhà cung ứng của Samsung. 

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. 

9 
Tháng 

11 
Jica 

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 

10 
 

 
Hội chợ FBC 

Tổ chức khu gian hàng VASI cho 10 doanh nghiệp hội viên tại hội 

chợ FBC Hà Nội 

11 
Tháng 

3 

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 

15 
Tháng 

5 
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  

19 
Tháng 

6 

Chương trình 

SDP 

Phối hợp với ngân hàng thế giới lựa chọn 44 doanh nghiệp tham gia 

giai đoạn 1 chương trình SDP 

20  
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 

21 
Tháng 

7,8,9 
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… 

22  Hội chợ VME 
Phối hớp với Reed Tradex tổ chức khu gian hàng VASI cho 14 doanh 

nghiệp hội viên tham dự 

23 
Tháng 

10 

Gặp mặt Hội 

viên 
Tổ chức gặp mặt Hội viên Quý 3 tại Hà Nội 

24  Hội chợ IMTS 
Tổ chức đoàn 22 doanh nghiệp thăm quan, xúc tiến thương mại tại 

hội chợ IMTS Chicago và xúc tiến tại thị trường Hoa Kỳ 

25 

 

Tháng 

11 

Hội chợ TMTS 
Tổ chức đoàn 08 doanh nghiệp thăm quan, xúc tiến thương mại tại 

hội chợ TMTS (Đài Loan) 

26  Kết nối B2B 
Tổ chức buổi kết nối B2B với các doanh nghiệp từ Canada, Hoa Kỳ 

tại Hà Nội 

27 
Tháng 

12 

Tổng kết cuối 

năm 

Tổ chức buổi gặp mặt tổng kết cuối năm 2018 

 

Năm 2019 

28 
Tháng 

3 
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…. 

29 
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 

Tháng 

4 

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) 

35 
Tháng 

5 
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 

36  Hội chợ 
Tổ chức khu gian hàng VASI cho 14 doanh nghiệp hội viên tại hội 

chợ Saigon Autotech 2019 (Hồ Chí Minh) 

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) 

39 

Tháng 

9 

Hội chợ 

Autotech 

Tổ chức 20 doanh nghiệp tham gia khu VASI tại hội chợ Autotech 

2019 (Hà Nội) 

40 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 

41 
Xúc tiến tại Bắc 

Mỹ 

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

2019 (Canada) và tham dự diễn đàn doanh nghiệp chế tạo Việt Nam 

– Canada (Quebec) và Việt Nam – Hoa kỳ (New York, Washington 

DC) 

42 
Tháng 

10 

Hội chợ 

Metalex 
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 

Automechanika 

Shanghai 

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

Quốc) 

Năm 2020 

46 
Tháng 

1 

Đại hội giữa 

nhiệm kỳ 

Đại hội giữa nhiệm kỳ 2017-2021 của VASI 

Trên 50 doanh nghiệp hội viên đã tham dự.  

47 

Tháng 

7 

Sự kiện kết nối 

Công nghiệp 

chế tạo 

Tổ chức với sự tài trợ của USAID LinkSME: 

- 65 nhà cung cấp tham gia 

- 15 Công ty đầu chuỗi 

- Hơn 400 cuộc gặp B2B đã được sắp xếp tại sự kiện 

48 
Tháng 

7 

Khóa đào tạo  Khóa đào tạo bảo trì năng suất tổng thể (TPM) tại Hà Nội 

Gần 100 học viên từ các doanh nghiệp đã được đào tạo  

49 
Tháng 

9 

Khóa đào tạo  Khóa đào tạo bảo trì năng suất tổng thể (TPM) tại TP. Hồ Chí Minh 

Gần 100 học viên từ các doanh nghiệp đã được đào tạo 

50 

Tháng 

7-12 

Tư vấn hỗ trợ 05 

công ty thực 

hiện TPM tại 

nhà máy 

 

05 doanh nghiệp hội viên được hỗ trợ áp dụng Bảo trì năng suất tổng 

thể (TPM) tại nhà máy, các hoạt động hỗ trợ chính gồm: Đào tạo 

chuyên sâu, hướng dẫn áp dụng các công cụ của TPM, hỗ trợ cải tiến 

hiện trường… 

51 

Cả 

năm 

Dự án SDP 

(Phối hợp với 

Ngân hàng thế 

giới) 

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2020 và dự kiến trong nửa 

đầu năm 2021 

52 
Tháng 

10 

Triển lãm FBC Khu gian hàng VASI-USAID LinkSME: 20 công ty, tài trợ 50% chi 

phí 

53 
Tháng 

10 

Họp VASI: 

28/10  

Tiến hành gặp gỡ, kết nối hội viên với GĐ mua hàng của TTI 

54 
Tháng 

11 

Triển lãm  Triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2020 tại Hải Phòng Gian 

hàng của VASI và các doanh nghiệp hội viên tại triển lãm 

Năm 2021 

Đào tạo/ chia sẻ kiến thức  

 
Tháng 

6 
Khóa đào tạo  

Khóa đào tạo "Hướng dẫn tính toán chi phí sản phẩm" (lần1) 

Đào tạo online - 23 lượt dn hội viên tham gia 

Dự án USAID LinkSME thực hiện chính - VASI phối hợp 



 
Tháng 

7 
Khóa đào tạo  

Khóa đào tạo "Hướng dẫn tính toán chi phí sản phẩm" (lần 2) 

Đào tạo online - 19 lượt dn hội viên tham gia 

Dự án USAID LinkSME thực hiện chính - VASI phối hợp 

 
Tháng 

9 
Khóa đào tạo  

Khóa đào tạo Thực hành chuyển đổi nhanh trong sản xuất  

Đào tạo online - 26 lượt dn hội viên tham gia 

VASI thực hiện chính - Phối hợp Dự án USAID LinkSME 

 
Tháng 

9 
Khóa đào tạo  

Khóa đào tạo Quản lý chất lượng tại nguồn trong sản xuất  

Đào tạo online - 34 lượt dn hội viên tham gia 

VASI thực hiện chính - Phối hợp Dự án USAID LinkSME 

 
Tháng 

9 
Khóa đào tạo  

Khóa đào tạo Thực hành chuyển đổi nhanh trong sản xuất (lần 2) 

Đào tạo online - 28 lượt dn hội viên tham gia 

VASI thực hiện chính - Phối hợp Dự án USAID LinkSME 

 
Tháng 

9 
Khóa đào tạo  

Khóa đào tạo Quản lý chất lượng tại nguồn trong sản xuất (Lần 2) 

Đào tạo online - 25 lượt dn hội viên tham gia 

VASI thực hiện chính - Phối hợp Dự án USAID LinkSME 

 
Tháng 

10 
Tọa đàm  

Tọa đàm "CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ TRONG SẢN XUẤT CÔNG 

NGHIỆP HỖ TRỢ" 

Kết hợp online- offline - 36 lượt dn hội viên tham gia 

VASI thực hiện chính - Phối hợp Dự án USAID LinkSME 

 
Tháng 

11 
Khóa đào tạo  

Khóa đào tạo “Kỹ thuật nhận diện và loại bỏ lãng phí trong hoạt động 

của Doanh nghiệp” 

Đào tạo online - 21 lượt dn hội viên tham gia 

Phối hợp với Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật thương mại + PnQ 

 
Tháng 

11 
Khóa đào tạo  

Khóa đào tạo Chu trình giải  quyết vấn đề theo phương thức của 

Toyota  

Đào tạo online - 24 lượt hội viên tham gia 

Phối hợp với Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật thương mại + PnQ 

Hỗ trợ trực tiếp nâng cao năng lực hội viên  

 

Tháng 

1 – 

Tháng 

6 

Hỗ trơ dự án 

SDP phát triển 

nhà cung cấp 

(Ngân hàng Thế 

giới thực hiện) 

Tiếp tục hỗ trợ 25 DN hội viên tham gia giai đoạn 2  

Kết nối (Kết nối trực tiếp/Tham gia sự kiện)  

 
Tháng 

6 

Hội thảo kết nối 

giao thương 

online 

Online - Hội thảo kết nối giao thương Tập đoàn Nidec Sankyo và các 

nhà cung cấp tại Việt Nam 

Liên minh VISA/InterLog tổ chức chính, VASI phối hợp 

 
Tháng 

7 

Kết nối hội viên 

với người mua  

Online- Kết nối hội viên với người mua (Tập đoàn NIDEC - khu vực 

phía Bắc) 

Liên minh VISA/InterLog tổ chức chính, VASI phối hợp 



 
Tháng 

2-12 

Kết nối Hội 

viên với người 

mua  

Kết nối Hội viên với người mua  (TTI)  

Hình thức: Trực tiếp + Online 

 
Tháng 

6-12 

Kết nối Hội 

viên với người 

mua  

Kết nối Hội viên với người mua (Huyndai KEFICO) 

Hình thức: Trực tiếp + Online 

 
Tháng 

2-12 

Kết nối Hội 

viên với người 

mua 

Kết nối Hội viên với người mua Panasonic  

Hình thức: Trực tiếp 

 
Tháng 

11 

Kết nối tham 

gia hội chợ  

Kết nối tham gia hội chợ FBC Online với gần 60 Buyer  

Hình thức: Online  

Gặp gỡ hội viên  

 
Tháng 

1 

Gặp gỡ hội 

viên, tổng kết 

năm 2020 và 

triển khai kế 

hoạch 2021 

Tổ chức gặp mặt hội viên, trao đổi thông tin - 30 dn hội viên + Các 

TV BCH VASI 

 
Tháng 

3 

Gặp gỡ hội viên 

tháng 3/2021 

Tổ chức gặp mặt hội viên, trao đổi thông tin - 14 dn hội viên + Các 

TV BCH VASI 

 
Tháng 

4 

Gặp gỡ hội viên 

tháng 4/2021 

Tổ chức gặp mặt hội viên, trao đổi thông tin - 16 dn hội viên + Các 

TV Văn phòng VASI 

Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ tháng 2/2020 đến tháng 7/2020, hầu hết các 

hoạt động tập thể của VASI bị hoãn hoặc hủy. Các đối tác của VASI trong và ngoài nước cũng buộc 

phải hoãn hoặc hủy các sự kiện, chương trình đã lên kế hoạch. Do đó, nhiều hoạt động đề ra trong kế 

hoạch đầu năm không thể thực hiện được. Các hoạt động gặp gỡ trực tiếp của năm 2021 cũng chỉ diễn 

ra được từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021, sau đó tất cả sự kiện phải tiến hành online. 

Hoạt động chung khác  

 
Tháng 

5 

Tập hợp ý kiến, 

gửi kiến nghị 

lên Chính phủ/ 

Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng 

chống Covid 

19/Bộ Công 

Thương/Bộ 

KH-ĐT (Lần 1) 

Đã gửi kiến nghị, CP đã quyết định sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho công 

nhân, dn CNHT và chỉ đạo các Bộ xem xét hỗ trợ về thuế, phí 

 
Tháng 

6 

Quyên góp ủng 

hộ quỹ Vaccine 

phòng Covid 19 

Tổ chức quyên góp từ các hội viên, thành viên BCH, Văn phòng VASI 

và các đơn vị liên quan - 55 dn và cá nhân tham gia, tổng kinh phí 

quyên góp dc: 400 triệu đồng 



 
Tháng 

7 

Tổ chức nghiên 

cứu, phát triển, 

lắp đặt và trao 

tặng Bốt lấy 

mẫu xét nghiệm 

nhanh Covid 19 

Đã nghiên cứu, lắp đặt và trao tặng thành công 2 bốt lấy mẫu xét 

nghiệm nhanh covid 19 cho các địa phương có dịch (phía Bắc + Phía 

Nam) 

 
Tháng 

7 

Tập hợp ý kiến, 

gửi kiến nghị 

lên Chính phủ/ 

Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng 

chống Covid 

19/ Bộ Công 

Thương/Bộ 

KH-ĐT (Lần 2) 

Đã gửi kiến nghị, CP cùng các Bộ đã quyết định sẽ hỗ trợ dn các 

khoản thuế phí, cắt giảm các thủ tục kiểm soát quá mức khi phong tỏa 

và sau khi gỡ phong tỏa 

 

3.2.2 Đánh giá chung  

Nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên có 1 năm đợi thủ tục và 2 năm đại dịch, nên thời gian hoạt 

động thực sự rất ngắn. Tuy vậy, VASI đã có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ nâng cao 

năng lực hội viên, kết nối hội viên với nhau và với khách hàng trong và ngoài nước. Số 

lượng hội viên tăng khá nhanh. Chỉ sau 5 năm hoạt động, hiện nay VASI đã là thương hiệu 

uy tín, được các cơ quan chính phủ, địa phương, các tổ chức quốc tế, cũng như công ty đầu 

chuỗi đánh giá cao.  

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, hoạt động của 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: 

Số lượng doanh nghiệp hội viên vẫn chưa đạt được kỳ vọng của BCH và so với số 

lượng DN CNHT đang hoạt động ở Việt Nam. Chưa có nhiều DN FDI tham gia. Các hoạt 

động hội viên, đặc biệt là nâng cao năng lực hội viên và kết nối với khách hàng, vẫn chưa 

thật sự hiệu quả như mong đợi, chưa chuyên sâu về các ban. Cơ sở dữ liệu hội viên VASI 

và việc kết nối online trong nội bộ cũng như với khách hàng, vẫn chưa thực hiện được như 

kỳ vọng. 

Nguồn thu của VASI còn rất nhỏ, so với nhu cầu tài chính cho các hoạt động của Hiệp 

hội. Ngân sách hoạt động chỉ dựa vào các nguồn tài trợ do văn phòng tìm kiếm. Các dịch 

vụ thu phí (tư vấn, kết nối) đã hình thành nhưng thu được rất ít, nên khó có thể duy trì bền 

vững. 

Về tổ chức: Chưa có địa điểm cố định cho Văn phòng hiệp hội. Chỉ có số ít thành viên 

BCH hoạt động chủ động và hiệu quả.  



4. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 

4.1 Các hoạt động của VASI năm 2022 

         Các hoạt động đã thực hiện và dự kiến năm 2022:  



Tháng Hoạt động 
Thời gian/hình 

thức 

3 

Tổ chức kết nối giữa tập đoàn TTI  và Doanh nghiệp hội viên.  

Tổ chức khóa đào tạo 1 từ nguồn quỹ hội viên:  Đào tạo về kỹ năng công 

việc tiêu chuẩn  
26/03/2022, Online 

4 

Kết nối tập đoàn Huyndai Kefico với doanh nghiệp hội viên.  

Tổ chức thăm quan Công ty Cổ phần Hexagon (Chuyên thiết bị đo kiểm).  

Tổ chức khu gian hàng VASI tại hội trợ Vietnam Expo. 

tại Trung tâm triển lãm Quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo 

 

13 - 16/4/2022  

Khảo sát lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án chuyển đổi nhanh (SME). 
Dự kiến tuần 1 tháng 

4 

Khảo sát áp dụng tiêu chuẩn IATF. 
Dự kiến tuần 1 tháng 

4 

5 

 

Tổ chức kết nối với tập đoàn Corning với doanh nghiệp hội viên.  

Tổ chức đoàn tham dự ngày hội kết nối nhà cung cấp tại nhà máy 

SamSung (Bắc Ninh). 

Dự kiến Tháng 

5/2022 

Tổ chức khóa đào tạo 2 từ nguồn quỹ hội viên:  Đào tạo kỹ năng Quản lý 

sản xuất  

Dự kiến tháng 

5/2022, Online 

Triển khai tư vấn chuyển đổi nhanh (SME). Dự án từ nguồn kinh phí Bộ 

Công Thương 

Tư vấn 05 hội viên, 

mỗi DN 6-8 buổi 

Triển khai tư vấn IATF 16949.  Dự án từ nguồn kinh phí Bộ Công 

Thương 

Tư vấn 06-08  hội 

viên trong 2 năm 

2022-2023 

7 

 

Tổ chức kết nối B2B với Panasonic Vietnam Gặp gỡ trực tiếp 

Tổ chức khóa đào tạo 3 từ nguồn quỹ hội viên: Đào tạo về kỹ năng QA 

QC 

Tháng 7/2022, 

Online 

8 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại hội chợ VME tại Hà Nội. 8/2022 

Tổ chức Đại hội VASI 25/8/2022 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại hội chợ FBC tại Hà Nội. Dự án 

LinkSME tài trợ 
24-26/08/2022,  

Các hoạt động dự kiến sẽ triển khai trong các tháng cuối năm 2022 

9 

Tổ chức giao thương Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật bản. 
07-09/09/2022 - 

Online 

Tổ chức khóa đào tạo 4 từ nguồn quỹ hội viên:  Đào tạo về kỹ năng Quản 

lý kế hoạch sản xuất 

Dự kiến tháng 

9/2022, Online 



 

4.2 Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 

4.2.1 Tổ chức  

Cần có địa điểm văn phòng VASI chính thức để thuận tiện trong việc hợp tác và là 

nơi cho hội viên gặp gỡ giao lưu chia sẻ.  

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần tinh gọn, thiết thực, cần các thành viên VASI nhiệt 

tình gánh vác, đóng góp và chia sẻ. Các thành viên BCH nhiệm kỳ mới được phân công về 

các ban, để có thể đóng góp và phối hợp công việc cụ thể. Các nội dung như: sứ mệnh, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi, quy tắc đạo đức, văn hóa VASI sẽ được BCH nhiệm kỳ mới xây dựng. 

Đề xuất: 

Sứ mệnh tầm nhìn  

Sứ mệnh: Đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam   

Tầm nhìn: Đưa công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trở thành trung tâm khu vực và thế giới  

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo – Gắn kết – Tự chủ – Hiệu quả  

 

Qui tắc đạo đức 

1. Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp  

2. Chủ động hợp tác và chia sẻ lợi ích 

3. Cạnh tranh bình đẳng lành mạnh 

Văn hoá VASI 

1. Đồng đội thay vì cá nhân 

2. Giải pháp thay vì vấn đề 

3. Sức mạnh từ Đoàn kết  

10 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại triển làm Ô tô Việt Nam 2022 (Vietnam 

motor Show). 

26-30/10/2022 - 

Offline 

Đoàn doanh nghiệp thăm quan học tập kinh nghiệm tại Công ty SASI.  

11 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại Triển lãm Metalex tại TP. Hồ Chí Minh T11/2022 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ 

và chế biến chế tạo Việt Nam 2022 (Vimexpo) 

Trung tâm triển lãm Quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo 

16 -18/11/2022 

Tổ chức đoàn tham dự ngày hội kết nối nhà cung cấp tại nhà máy 

SamSung (Hồ Chí Minh)  

Dự kiến tháng 

11/2022. 

12 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại hội trợ Vietnam Expo 

TT triển làm Quốc tế AECC, Quận 7, TPHCM 

 

01-03/12/2022 

Tổ chức sự kiện kết nối tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 

2022 tại TP. HCM 

Phối hợp với Sở CT 

TP. HCM 



4.2.1 Hoạt động hội viên 

- Ưu tiên tập trung vào các hoạt động nâng cao năng lực Hội viên và hoạt động kết 

nối giao thương, cũng như đánh giá hiệu quả của các hoạt động và rút kinh nghiệm. Thành 

lập mới: Ban Xúc tiến và Kết nối, Ban Nghiên cứu và Dữ liệu. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

hội viên để có thể kết nối hiệu quả với khách hàng tại Việt Nam và toàn cầu trên nền tảng 

số. Bên cạnh các dự án được tài trợ, VASI tổ chức các hoạt động hàng tháng từ ngân sách 

đóng góp của hội viên: đào tạo tư vấn/kết nối/tọa đàm/thăm nhà máy.  

- Giải thể Ban phát triển hội viên, giao cho các phó Tổng thư ký phụ trách phát triển 

và kết nối hội viên/khách hàng. Đổi mới cách thức tiếp cận mời hội viên mới, có nhân viên 

chuyên trách phát triển hội viên, tăng số lượng hội viên đóng phí và liên kết.  

- Thành lập các nhóm dự án hợp tác. Mục tiêu là tạo ra nhóm khác nhau để đảm bảo 

việc tiếp nhận, khai thác, phân tích và phân chia đơn hàng tới các thành viên, đặc biệt là 

các đơn hàng mà mỗi công ty không đáp ứng được (sản phẩm đầu cuối) và đảm bảo giá 

hợp lý. 

- VASI phía Nam đẩy mạnh hoạt động với kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm.  

- Hợp tác thành lập VASI tại các tỉnh công nghiệp phát triển, như Bắc Ninh, Vĩnh 

Phúc, Hải Phòng, Đồng Nai, Long An… 

- Phát triển hoạt động chuyên môn của 04 ban chuyên ngành với kế hoạch hoạt động 

cụ thể hàng năm. 

- Văn phòng VASI tăng cường truyền thông, đổi mới mạng lưới thông tin (bản tin, 

diễn đàn, các nhóm chung). Tổ chức các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao và nghệ thuật 

giữa các hội viên VASI. 

- Thành lập Ban Hạ tầng công nghiệp, hỗ trợ hội viên tiếp cận mặt bằng và đầu vào 

sản xuất hiệu quả. 

- Đẩy mạnh vai trò tư vấn chính sách: Thư ngỏ gửi Thủ tướng, tham gia xây dựng 

Luật công nghiệp và các chính sách thiết thực cho CNHT mà doanh nghiệp Việt Nam có 

thể tiếp cận được. Thường xuyên đề nghị hội viên gửi ý kiến về các vướng mắc, thường 

xuyên khảo sát thu thập thông tin về khó khăn vướng mắc của hội viên, trên cơ sở đó đề 

xuất các giải pháp cụ thể để Chính phủ và các Bộ ban ngành hỗ trợ giải quyết. 

Trên đây là dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng 

hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 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; 

TM. BCH HIỆP HỘI 

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ 

 



- Lưu: VT, VP.  

 

 

Trương Thị Chí Bình 

 

 


