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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022 

CÔNG ĐIỆN 

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022. 

__________________ 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện: 

 

- Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, 

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,  

  Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; 

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng,  

  Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động  

  - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc; 

- Lãnh đạo các Ban: Kinh tế Trung ương, Tuyên giáo Trung ương,  

  Dân vận Trung ương; 

- Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội: Kinh tế, Tư pháp, Xã hội,  

  Tài chính - Ngân sách; 

- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; 

- Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

- Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 

Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời Đồng chí tham dự Diễn đàn kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã năm 2022. 

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. 

Cùng chủ trì với Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí:  

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban, Ban Chỉ đạo           

Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ 

đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 
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Thời gian: 08 giờ, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022. 

Hình thức: Trực tuyến. 

Địa điểm: Trụ sở Chính phủ và Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

I. Điểm cầu Trụ sở Chính phủ (Phòng Hội đàm, Tầng 2, Nhà 9 tầng): 

Thành phần:  

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban, Ban Chỉ đạo           

Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ 

đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

- Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng 

Chính phủ. 

- Chủ tịch các cơ quan: Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng,            

Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc. 

- Lãnh đạo các Ban: Kinh tế Trung ương, Tuyên giáo Trung ương, Dân vận 

Trung ương; Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng. 

- Lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội: Kinh tế, Tư pháp, Xã hội,     

Tài chính - Ngân sách; Văn phòng Quốc hội. 

- Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam. 

II. Điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương: 

Thành phần:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. 

- Các tổ chức kinh tế hợp tác và doanh nghiệp liên kết tại địa phương. 

III. Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị: 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm mời dự tại điểm cầu Trụ sở 

Chính phủ: Các chuyên gia, nhà khoa học; một số tổ chức kinh tế hợp tác tiêu 

biểu, doanh nghiệp liên kết; đại diện một số cơ quan, tổ chức nước ngoài; cơ quan 

báo chí, truyền thông của Bộ đến dự và đưa tin. 
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2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm mời Lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành phần liên quan dự tại điểm cầu 

các tỉnh, thành phố; thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19 đối với các đại biểu dự họp tại các điểm cầu địa phương. 

3. Các Bộ, cơ quan đi đúng thành phần được mời, cử 01 cán bộ (riêng Bộ   

Kế hoạch và Đầu tư cử tối đa 05 cán bộ) tháp tùng Lãnh đạo dự họp tại điểm cầu 

Trụ sở Chính phủ; thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19; không mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử có khả năng thu phát 

sóng vào phòng họp. 

4. Các Bộ, cơ quan, địa phương đăng ký đại biểu tham dự Diễn đàn qua hộp 

thư điện tử cucpthtx@mpi.gov.vn trước 10 giờ, ngày 22 tháng 9 năm 2022 để tổng 

hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Phạm Minh Chính (để b/c); 

- Phó Thủ tướng CP Lê Minh Khái (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

  Trợ lý, Thư ký của TTg, PTTg Lê Minh Khái; 

   các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TKBT, QHĐP, PL;  

   các Cục: KSTT, QT; TTTH; TGĐ Cổng TTĐT; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- VP UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, TH. Phương 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Nguyễn Cao Lục 
 

  

 

 

 

Số điện thoại liên hệ: 02438359712 - 0982148558. 

 



Người ký: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
TƯ
Email: bkhdt@mpi.gov.vn
Cơ quan: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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TÀI LIỆU 

DIỄN ĐÀN KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ NĂM 2022 
 

CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP 

TÁC, HỢP TÁC XÃ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI GẮN VỚI  

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 16/6/2022 
 

 

Hà Nội, 23/9/2022 

  



2 

  



3 

MỤC LỤC 

 
 

1. HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, 

HỢP TÁC XÃ  TRONG BỐI CẢNH CMCN 4.0 ........................................................... 7 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP 

TÁC XÃ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP .......................................................... 11 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3. TỔNG HỢP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ  CỦA 

CÁC HỢP TÁC XÃ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ ........................................................ 21 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

4. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NGÀNH CÔNG THƢƠNG .......................................... 36 

Bộ Công thương 

5. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ 

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ ........................................................................................... 42 

Ngân hàng Nhà nước 

6. CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ ............................................... 54 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

7. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ  CHO KHU VỰC 

KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ THÔNG QUA CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ  GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 .............................. 65 

Cục Phát triển doanh nghiệp 

8. CHƢƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH 

DOANH HỢP TÁC XÃ ................................................................................................. 70 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 

9. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA KINH TẾ  HỢP TÁC, 

HTX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ................................................................... 74 

UBND tỉnh Nam Định 



4 

10. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH  ...................................................................................... 78 

11. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ................................................................................ 82 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam  

12. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ................................................................................................ 87 

Nguyễn Đình Tuấn -  Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa 

13. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ  CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI,  CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ................. 91 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái  

14. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, KIẾN NGHỊ  CÁC GIẢI 

PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 

TRONG THỜI GIAN TỚI ............................................................................................. 95 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

15. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ........................................................................................ 101 

UBND tỉnh Bắc Kạn 

16. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HTX TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH BẠC LIÊU ......................................................................................................... 105 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu 

17. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC XÃ ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ CAO HƢỚNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG  HTX NÔNG 

NGHIỆP ....................................................................................................................... 112 

TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Trần Mạnh Hải 

18. MÔ HÌNH ĐỐI TÁC THÀNH CÔNG TRONG TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC 

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO CỘNG ĐỒNG ....................................................... 130 

Lê Kim Thái  Quản lý chương trình cấp cao tại Oxfam 



5 

19. KIẾN TRÚC HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG NỀN TẢNG CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ  KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ .... 141 

Nguyễn Thế Phương 

20. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ eGAP – THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ  NÔNG NGHIỆP 

TỐT VÀ CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, TRUY XUẤT MINH 

BẠCH VÀ KẾT NỐI THỊ TRƢỜNG NÔNG SẢN VIỆT NAM EGAP.VN 

PHỤC VỤ MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ  QUẢN TRỊ SẢN PHẨM CHO CÁC 

HTX TRONG ĐIỀU KIỆN  SẢN XUẤT NHỎ LẺ .................................................... 151 

PGS.TS. Mai Quang Vinh 

21. LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG – MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ HỢP TÁC BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ ................................ 164 

Ths. Đoàn Sung 

22. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  TRONG TỔ CHỨC, 

HOẠT ĐỘNG CỦA  CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ...................................... 180 

Nguyễn Đức Huy 

23. BÁO CÁO THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG 

HỢP TÁC XÃ VÀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ................................................... 186 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 

24. PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP 

SUNFOOD ĐÀ LẠT ................................................................................................... 196 

25. HTX CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HUẾ, HƠN 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN ............................................................................................................... 199 

(http://huetechcoop.com)  

26. CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP 

TÁC XÃ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI ....................................................................... 213 

Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến 

27. ÚNG DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MÌNH (IOT) 

TRONG NUÔI THỦY HẢI SẢN Ở VIỆT NAM ....................................................... 217 

28. CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP 

TÁC XÃ TRONG KỸ NGUYÊN MỚI, NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC, 



6 

THỰC TRẠNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NHỮNG ĐỀ 

XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MÃNG CẦU THẠNH 

TÂN .............................................................................................................................. 224 

Hợp tác xã Nông nghiệp Mãng cầu Thạnh Tân 

29. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỢP TÁC XÃ: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ 

BÀI HỌC CHO VIỆT NAM ....................................................................................... 229 

Dương Nam Hà, Nguyễn Hữu Nhuần, Trần Thế Cường,  

Bùi Văn Quang, Ninh Xuân Trung, Đỗ Huy Hùng, Giang Hương,  

Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Khắc Bộ 

30. CHUYỂN ĐỔI SỐ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO PHÁT TRIỂN HTX 

THÔNG QUA THÚC ĐẨY MARKETING ONLINE ............................................... 246 

MBA. Đỗ Ngọc Hùng 

 

 

 

  



7 

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ  TRONG BỐI CẢNH CMCN 4.0 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

 

Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn thành phần kinh tế quan 

trọng trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở nƣớc ta. Xây dựng, hoàn 

thiện đồng bộ thể chế phát triển có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong ba đột 

phá chiến lƣợc để phát triển đất nƣớc bền vững đã đƣợc Đảng ta đề ra từ Đại hội XI và 

tiếp tục đƣợc xác định là khâu đột phá trọng tâm ƣu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội 

XIII và cho cả giai đoạn 10 năm 2021 - 2030.  

Từ những cơ chế, chính sách và sự quan tâm của các cấp, các ngành, khu vực 

KTTT, HTX có chuyển biến tích cực về chất và lƣợng; về cơ bản, khắc phục tình trạng 

yếu kém kéo dài, tận dụng và khai thác đƣợc dƣ địa, tiềm năng, không gian phát triển, 

từng bƣớc khẳng định vị trí, vai trò của một trong những thành phần kinh tế nền tảng trong 

nền kinh tế quốc dân. 

Tuy nhiên, trong những năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hƣởng nghiêm 

trọng đến khu vực KTTT, đặc biệt là HTX vận tải, du lịch và các HTX nông nghiệp sản 

xuất nông sản, hoạt động sản xuất – kinh doanh bị ngƣng trệ ảnh hƣởng đến thu nhập, đời 

sống của thành viên và HTX. Ngoài những khó khăn truyền thống, các HTX hiện nay còn 

phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới nhƣ: cạnh tranh gay gắt, thiếu hụt lao 

động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp, nguy cơ tụt hậu ngày càng xa về công 

nghệ, về bảo mật thông tin và dễ bị tổn thƣơng từ những tác động bên ngoài. 

Do đó, trong những năm vừa qua, đƣợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc, để đáp 

ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong giai đoạn trung và dài 

hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đã tham mƣu, trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều 

văn bản quan trọng mang tính chiến lƣợc nhƣ: (1) Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 5 Khóa IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; (2) Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết 

luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị; (3) Các Quyết định của 

Thủ tƣớng Chính phủ: số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 phê duyệt Chiến lƣợc phát triển 

KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030; số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 Phê duyệt Kế hoạch 



8 

phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 phê duyệt 

Chƣơng trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; số 167/QĐ-TTg ngày 

03/02/2021 phê duyệt Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới 

hiệu quả tại các địa phƣơng trên cả nƣớc giai đoạn 2021-2025”. 

Đặc biệt, tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trung 

ƣơng 5 Khóa IX, 10 năm thi hành Luật HTX vừa qua, Thủ tƣớng Chính phủ đã trực tiếp 

chủ trì, điều hành và có những chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, định hƣớng cho việc tiếp tục 

hoàn thiện thể chế phát triển cho khu vực quan trọng này. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ đã hoàn thiện báo cáo tổng kết, tham mƣu trình Trung ƣơng ban hành Nghị quyết 

số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai 

đoạn mới.  

Tại Nghị quyết 20, quan điểm của Ðảng về vai trò khu vực kinh tế tập thể tiếp tục 

đƣợc củng cố và phát triển. Quá trình xây dựng Nghị quyết đã đƣợc nghiên cứu kỹ lƣỡng, 

khoa học, bảo đảm tuân thủ Cƣơng lĩnh, Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Ðảng, kế thừa những nội dung của Nghị quyết 13-NQ/TW và cập nhật tình hình 

thực tiễn phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn vừa qua cũng nhƣ xu thế phát triển kinh 

tế tập thể trong thời gian tới.  

Nghị quyết đã đề ra bốn nhóm quan điểm chỉ đạo; năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu gồm: (i) Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của 

kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; (ii) Tiếp tục đổi 

mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; (iii) Ðổi 

mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; (iv) Nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với kinh tế tập thể (v) Tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Ðảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-

nghề nghiệp và Liên minh HTX Việt Nam đối với phát triển kinh tế tập thể. Đây chính là 

các nội dung mang tính chiến lƣợc, là cơ sở cho việc hoàn thiện cơ chế, thể chế phát triển và 

quản trị cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn từ nay đến 2045. Thực hiện 

Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đang 

phối hợp với các bộ, ngành, địa phƣơng xây dựng Chƣơng trình hành động của Chính phủ 

nhằm cụ thể hóa Nghị quyết và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phƣơng.  

Một trong những nhiệm vụ cốt lõi, mang tính nền tảng của Nghị quyết 20 đó là 

sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012. Thực hiện nhiệm vụ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đã 



9 

chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phƣơng xây dựng Dự thảo Luật và dự kiến trình 

Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Dự thảo Luật có một số điểm 

mới nhƣ sau: 

Thứ nhất, mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung đối tƣợng Tổ hợp tác (THT) và 

Liên đoàn HTX tạo ra một hệ sinh thái các Tổ chức kinh tế hợp tác (TCKTHT) đa 

dạng, phát triển từ thấp đến cao. Mở rộng đối tƣợng thành viên liên kết, ngƣời từ đủ 15 

tuổi, THT, các tổ chức không có tƣ cách pháp nhân tham gia TCKTHT. Vì vậy, Cơ 

quan soạn thảo đề xuất Chính phủ, Quốc hội đổi tên thành Luật Các tổ chức kinh tế 

hợp tác cho phù hợp. 

Thứ hai, TCKTHT không bị hạn chế sản xuất kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận ra 

bên ngoài nhƣ doanh nghiệp sau khi đáp ứng nhu cầu thành viên. Phân tách giao dịch nội 

bộ bên trong và giao dịch bên ngoài TCKTHT. Phần giao dịch bên trong đƣợc Nhà nƣớc 

miễn giảm thuế TNDN và hỗ trợ, giao dịch bên ngoài phải trích một phần vào quỹ chung 

không chia để hình thành tài sản chung không chia và chịu thuế nhƣ doanh nghiệp. 

Thứ ba, cắt giảm thủ tục hành chính, bỏ phƣơng án sản xuất kinh doanh, giảm số 

lƣợng thành viên tối thiểu khi thành lập, tạo điều kiện cho TCKTHT gia nhập, rút khỏi thị 

trƣờng; bổ sung quy định tổ chức và biểu quyết trực tuyến Đại hội thành viên; tăng cƣờng 

tính minh bạch thông qua quy định về công bố thông tin. 

Thứ tư, bổ sung quy định cơ cấu tổ chức 2 bộ máy, 3 bộ máy để phù hợp với HTX 

quy mô siêu nhỏ, TCKTHT có thể có nhiều ngƣời đại diện. Quy định một số đối tƣợng bắt 

buộc phải kiểm toán, tần suất kiểm toán, giúp nâng cao hiệu quả quản trị, dự báo rủi ro đối 

với các TCKTHT. 

Thứ năm, bổ sung một chƣơng về Chính sách hỗ trợ các TCKTHT theo các định 

hƣớng tại Nghị quyết số 20; trong đó quy định rõ tiêu chí các đối tƣợng đƣợc Nhà nƣớc hỗ 

trợ nhằm tránh tình trạng hỗ trợ dàn trải, thiếu hiệu quả, khắc phục tình trạng HTX thành 

lập hình thức, mục tiêu trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc. Quy định nguyên tắc 

TCKTHT đƣợc hƣởng các chính sách tƣơng không thấp hơn doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

quy định chính sách đặc thù của TCKTHT. 

Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đã cũng 

đã có những hành động cụ thể giúp HTX chuyển đổi số nhƣ: (1) Xây dựng và đƣa vào sử 

dụng Hệ thống đăng ký hợp tác xã trực tuyến có liên thông với đăng ký thuế nhằm giảm bớt 

thủ tục hành chính, đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc tham gia và rút lui khỏi thị 
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trƣờng của các HTX, nhƣ đối với doanh nghiệp (2) Thành lập và vận hành Trung tâm Đổi 

mới, sáng tạo quốc gia để kết nối nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn 

chỉnh trên phạm vi toàn quốc; cung cấp cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới sáng 

tạo, chú trọng đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, nghiên cứu phát triển và thƣơng mại hóa 

công nghệ trong một môi trƣờng thử nghiệm thể chế thuận lợi để đảm bảo sức cạnh tranh 

trong khu vực và quốc tế. (3) Xây dựng và trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chƣơng 

trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-

2025 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy nhanh quá trình chuyển 

đổi số, góp phần tháo gỡ khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. 

Trong 20 năm qua, Chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể đƣợc quan tâm xây dựng, 

hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc 

chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lƣợng hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô 

và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thƣờng 

xuyên cho ngƣời lao động. Tổ hợp tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn 

giản nhƣng thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của 

ngƣời dân. Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau, với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 

khác bƣớc đầu phát triển. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục đƣợc tình trạng yếu 

kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, từng bƣớc khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.  

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, khu vực kinh tế tập thể của nƣớc ta đến nay chƣa 

phát triển nhƣ mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết Trung ƣơng 5 khoá IX đề ra: Tốc độ tăng 

trƣởng khu vực kinh tế tập thể chỉ bằng khoảng một phần hai tốc độ tăng trƣởng của nền 

kinh tế; đóng góp của kinh tế tập thể vào GDP cả nƣớc giảm từ 8,06% năm 2001 xuống còn 

3,62% năm 2020. Nhiều hợp tác xã tổ chức và hoạt động chƣa tuân thủ đầy đủ các quy định 

của Luật hợp tác xã; các quan hệ sở hữu, tổ chức quản lý, phân phối trong nhiều HTX còn 

biểu hiện xa rời bản chất và các giá trị của kinh tế tập thể. 

Tuy nhiên, với những chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ 

đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng 

lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và sự hợp tác 

đầu tƣ của cộng đồng hợp tác xã, tôi tin tƣởng chúng ta cùng nhau thực hiện thành công các 

mục Nghị quyết 20 đã đề ra, giúp cho các tổ chức KTHT, hợp tác xã phát triển bền vững. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÖC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA 

HỢP TÁC XÃ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là cách làm nông nghiệp khác với truyền thống 

trƣớc kia dựa vào dữ liệu và công nghệ số mà cụ thể đó là việc ứng dụng công nghệ số 

một cách đồng bộ vào tất cả các khâu từ sản xuất đến thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Theo chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 

đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, nông nghiệp đƣợc xác định là 1 trong 8 ngành 

ƣu tiên chuyển đổi số. Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp nói chung và trong lĩnh 

vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng vừa là đòi hỏi nhƣng cũng là hƣớng đi tất yếu 

trong những năm tới. Chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp giúp hợp tác xã thay đổi 

phƣơng thức quản lý và phƣơng thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm sản xuất ra sản 

phẩm chất lƣợng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. 

I. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP TÁC XÃ TRONG LĨNH VỰC 

NÔNG NGHIỆP 

1. Khái quát tình hình phát triển HTX nông nghiệp 

a) Về số lƣợng: 

Đến hết tháng 6/2021, cả nƣớc có 17.777  HTX nông nghiệp và 78 Liên hiệp HTX nông 

nghiệp. So với thời điểm 31/12/2020, số lƣợng HTX nông nghiệp cả nƣớc tăng 315 HTX và 

tăng 10 Liên hiệp HTX (khi đó cả nƣớc có 17.462 HTX nông nghiệp và 68 Liên hiệp HTX 

nông nghiệp), trong đó HTX hoạt động hiệu quả khoảng 14.650 HTX (chiếm 83%). 

Theo lĩnh vực hoạt động: Có 6.046 HTX trồng trọt, 1.025 HTX chăn nuôi, 202 HTX 

lâm nghiệp, 964 HTX thủy sản, 31 HTX diêm nghiệp, 41 HTX nƣớc sạch nông thôn, 

7.594 HTX tổng hợp; có 1.604 HTX và 02 Liên hiệp HTX nông nghiệp yếu kém, đã 

ngừng hoạt động nhƣng chƣa giải thể. 

b) Về năng lực và chất lƣợng hoạt động của các HTX: 
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Số lƣợng thành viên HTX là 3,78 triệu ngƣời. Trung bình 1 HTX nông nghiệp có 

215 thành viên. Có 2.217 HTX nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong HTX, chiếm 

12,6% tổng số HTX nông nghiệp cả nƣớc.  

Về trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp: Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ 

quản lý HTX nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, tổng số cán bộ quản lý 

HTX nông nghiệp là 50.691 ngƣời; trong đó: cán bộ có trình độ đại học, trên đại học là 

4.440 ngƣời (chiếm 8,76%), trung cấp, cao đẳng có 14.248 ngƣời (chiếm 28,1%), sơ cấp 

nghề có 7.986 ngƣời (chiếm 15,8%); chƣa qua đào tạo có 24.017 ngƣời (chiếm 47,4%). 

Nhƣ vậy, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học đã chiếm 36,8%; tỷ lệ cán bộ qua đào 

tạo là 52,6%. 

Tổng số vốn, tài sản trung bình của HTX nông nghiệp 2,32 tỷ đồng, (trong đó tổng 

số vốn là 1,6 tỷ đồng; tài sản là 0,72 tỷ đồng). 

Năm 2020, Doanh thu và lãi bình quân 01 năm của HTX nông nghiệp đạt 2,44 tỷ 

đồng và 383 triệu đồng; thu nhập bình quân của 01 lao động là 40,45 triệu đồng/năm 

tƣơng đƣơng 3,4 triệu đồng/ngƣời/tháng. 

Có 4.028 HTX nông nghiệp tham gia liên kết với 1.867 doanh nghiệp trong sản xuất, 

thu hoạch chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Có 934 HTX là chủ thể tham gia 

sản xuất các sản phẩm OCOP đƣợc công nhận; 4.028 HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp (chiếm 23% tổng số HTX nông nghiệp cả nƣớc, tăng hơn 10% 

so với trƣớc 2015).  

2. Thực trạng năng lực chuyển đổi số của HTX nông nghiệp 

a) Hiện trạng áp dụng công nghệ số tại các HTX nông nghiệp 

Hiện nay, cả nƣớc có 1.718 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 

1.342 HTX trồng trọt, 74 HTX chăn nuôi, 74 HTX thủy sản, 04 HTX diêm nghiệp, 223 

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp. Các HTX tập trung áp dụng công nghệ cao trong các 

lĩnh vực nhƣ kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản (1.490 HTX, chiếm 78,4%); áp dụng 

công nghệ tự động hóa (151 HTX, chiếm 12,5%); áp dụng công nghệ sinh học (60 HTX, 

chiếm 7,1%); ứng dụng công nghệ sản xuất vật tƣ nông nghiệp (16 HTX, chiếm 1%); ứng 

dụng công nghệ tin học trong quản lý và kinh doanh ở HTX (90 HTX, chiếm 1%). Trong 
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tổng số 1.718 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 240 HTX ứng dụng 

phần mềm quản lý. 

Trong số 17.777 HTX nông nghiệp có 21% HTX lập kế hoạch tổng thể cho thƣơng 

mại điện tử; 23% HTX bán các sản phẩm trên nền tảng thƣơng mại điện tử; 21% HTX 

tạo một website đơn giản; 7% HTX có Website đƣợc xuất hiện hàng đầu trong kết quả 

tìm kiếm trên Google; 14% HTX thực hiện livestream; 7% HTX thực hiện quảng cáo 

trên Facebook. 

Để đánh giá hiện trạng và hiệu quả của việc áp dụng công nghệ số tại các HTX nông 

nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện điều 

tra đánh giá tại 50 HTX nông nghiệp (trong đó lĩnh vực trồng trọt 41, chăn nuôi 5, lâm 

nghiệp 2 và thủy sản 2), địa bàn 50 HTX nông nghiệp trên cả nƣớc phân bố theo vùng sinh 

thái, tại mỗi vùng sinh thái lựa chọn các tỉnh đại diện có mô hình HTXNN đang phát triển 

mạnh và có sự đa dạng về loại hình kinh doanh sản xuất, tập trung vào loại hình sản xuất 

là thế mạnh của vùng. Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc lựa chọn các tỉnh Sơn 

La và Hà Giang; vùng Đồng bằng sông Hồng lựa chọn thành phố Hà Nội, tỉnh Hƣng Yên, 

tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định; vùng Bắc Trung Bộ lựa chọn tỉnh Hà Tĩnh và Thừa 

Thiên Huế; vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ lựa chọn các tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận; 

vùng Tây Nguyên lựa chọn các tỉnh Đăk Lăk và Kon Tum; vùng Đông Nam Bộ lựa chọn 

các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu; vùng Đồng bằng sông Cửu Long lựa chọn các 

tỉnh Long An và Đồng Tháp. Kết quả cụ thể nhƣ sau:  

- Các HTX đều đƣợc trang bị thiết bị công nghệ thông tin nhƣ: Máy tính để bàn, 

Laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Trung bình mỗi HTX đƣợc trang bị trung 

bình 2-3 cái máy tính để bàn và laptop. Tuy nhiên, các HTX miền Bắc đƣợc trang bị máy 

tính khá cũ, cấu hình thấp, trình độ tin học của cán bộ HTX còn rất hạn chế so với HTX 

miền Trung và miền Nam, đây là rào cản khi ứng dụng công nghệ số nói chung và phần 

mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm nói riêng vào sản xuất nông nghiệp của các HTX nông 

nghiệp miền Bắc.  

- Khả năng ứng dụng công nghệ số trong HTX cho thấy đa số các HTX ở các lĩnh 

vực đã đƣợc kết nối internet và trang bị máy tính có cầu hình phù hợp để áp dụng phần 

mềm quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Đối với lĩnh vực lúa gạo HTX có cấu hình 

máy tính phù hợp chiếm 75%, kết nối internet 97%, lĩnh vực này thấp hơn so với HTX 
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khác là do còn nhiều hợp tác xã kiểu cũ chuyển đổi sang HTX kiểu mới, chƣa bắt kịp xu 

hƣớng sản xuất hiện đại. 

- Mức độ sử dụng internet tại các hộ thành viên HTX ở mức cao, từ 70,5 - 81% số hộ 

thành viên. Tuy vậy, tỷ lệ hộ thành viên sử dụng điện thoại thông minh cho mục đích sản 

xuất lại tƣơng đối thấp và biến động, dao động từ 34 - 60%. Đa phần các hộ thành viên 

thuộc các nhóm HTX khác nhau đều sử dụng các thiết bị thông minh phục vụ sản 

xuất/kinh doanh ở mức dễ hoặc bình thƣờng. Tỷ lệ thành viên khó sử dụng các thiết bị này 

dao động ở mức 24 - 35% tùy loại hình HTX, cao nhất tại nhóm HTX thủy hải sản và thấp 

nhất ở nhóm HTX cà phê. Tỷ lệ các hộ biết cách truy cập hệ thống phần mềm để tải ứng 

dụng cũng ở mức tƣơng đối cao, dao động từ 34 - 61% số hộ thành viên. 

- Đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc, đa phần các hộ thành viên trong HTX đã biết 

đến khái niệm truy xuất nguồn gốc. Các nhóm HTX rau củ quả, cây dƣợc liệu, nhóm HTX 

cây ăn quả, nhóm HTX cà phê, nhóm HTX chăn nuôi và nhóm HTX thuỷ hải sản đều có 

trên 70% số hộ thành viên biết đến khái niệm này. Nhóm HTX lúa gạo thấp hơn đáng kể 

khi chỉ có trên 50% số hộ thành viên biết đến khái niệm này. Sự khác biệt này có thể do 

đặc thù hàng hoá, sản phẩm của HTX. Tỷ lệ hộ thành viên có sử dụng tem nhãn cho sản 

phẩm dao động từ 25,8 - 69,2%. Cao nhất là tại nhóm HTX cây ăn quả. Đối với việc sử 

dụng tem nhãn đã có mã truy xuất nguồn gốc, tỷ lệ sử dụng của các hộ thành viên dao 

động từ 5,8 - 33,3%. Cao nhất là tại nhóm HTX cà phê với 33,3% số hộ thành viên, tiếp 

đến là nhóm HTX cây ăn quả và nhóm HTX rau củ quả, cây dƣợc liệu. Đây đều là nhóm 

các sản phẩm ăn uống, có thị trƣờng rộng nên việc dán tem có mã truy xuất nguồn gốc 

đƣợc chú trọng hơn. 

- Việc ghi chép nhật ký sản xuất có vai trò rất quan trọng trong việc theo dõi, giám 

sát chất lƣợng sản phẩm và xử lý khi có sự cố về sản phẩm xảy ra. Đa phần các HTX đều 

có tỷ lệ các hộ thành viên có thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất rất cao. Tại nhóm các 

HTX rau củ quả, cây dƣợc liệu, nhóm HTX cây ăn quả và nhóm HTX cà phề đều có hơn 

95% các hộ có thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất. Nhóm HTX thuỷ hải sản có tỷ lệ các 

hộ thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất thấp nhất với chỉ 41,5% số hộ thành viên.   

- Tỷ lệ các hộ thành viên có trao đổi thông tin với nhau và thƣờng xuyên báo cáo với 

ban lãnh đạo HTX tại các nhóm HTX đều rất cao, từ 95,7 - 100% các hộ thành viên. 

Phƣơng thức báo cáo chủ yếu vẫn là trực tiếp. Các hộ thành viên đều thể hiện mong muốn 
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cao đƣợc áp dụng công nghệ số vào trong sản xuất của HTX hoặc ngay tại chính hộ mình. 

Nhóm HTX thuỷ hải sản có tỷ lệ cao nhất các hộ không muốn áp dụng với 13,5% số hộ 

thành viên. Các nhóm HTX còn lại chỉ dao động ở mức 0,6 - 5% số hộ thành viên không 

muốn áp dụng công nghệ số vào trong hoạt động sản xuất của mình.   

Ví dụ một số mô hình HTX nông nghiệp thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ số 

vào trong sản xuất kinh doanh trong thời gian qua đó là: 

* Mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 để sản xuất lúa trên “cánh đồng lý tƣởng” 

của HTX nông nghiệp Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mƣời, tỉnh Đồng Tháp.  HTX ứng dụng 

đồng bộ nhiều công nghệ thông minh 4.0 ở các khâu canh tác lúa nhƣ: Thiết bị quan trắc 

môi trƣờng nƣớc tự động để đo cảm biến và theo dõi các chỉ tiêu độ mặn, nhiệt độ, pH, 

mức nƣớc; sử dụng phân bón thông minh; hệ thống giám sát sâu rầy thông minh; áp dụng 

các thiết bị máy móc cơ giới hiện đại nhƣ sử dụng máy gieo sạ hoặc máy cấy tự động kết 

hợp bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật. 

* Mô hình HTX thủy sản, trồng trọt dùng IoT ở huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa Thiên 

Huế. HTX đã dùng phần mềm quản lý HTX (dạng ERP), dùng hệ thống phần cứng IoT và 

phần mềm để quản lý các chỉ số môi trƣờng nƣớc phục vụ nuôi cá trắm lồng trên sông; 

HTX là hạt nhân để quản lý các dịch vụ cộng đồng khác bằng công nghệ thông tin. 

* Mô hình Nhật ký quản lý sản xuất của HTX Bƣởi da xanh tỉnh Bến Tre; HTX 

Thanh Long Thanh Bình và HTX Nho Evergreen tỉnh Ninh Thuận. Các HTX đã sản xuất 

thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc ghi chép nhật ký quản lý sản xuất để 

quản lý quá trình sản xuất ra sản phẩm nông sản đƣợc đảm bảo chất lƣợng và chỉ dẫn địa 

lý, truy xuất nguồn gốc… 

* Mô hình quản lý cây chè Shan tuyết của HTX chế biến chè Phìn Hồ. HTX đã ứng 

dụng công nghệ thông tin lập bản đồ định vị vị trí của các cây chè Shan tuyết cổ thụ phục 

vụ cho việc sản xuất và kinh doanh ra các sản phẩm xuất khẩu của HTX đạt tiêu chuẩn 

Organic EU nhƣ Hồng Trà, Bạch Trà, Trà xanh cao cấp có giá trị trên 2 triệu đồng/kg. 

HTX đƣa những hình ảnh cây chè quảng cáo trên các trang mạng để khách hàng trong và 

ngoài nƣớc yên tâm khi biết đƣợc sản phẩm chè mình mua uống là sản phẩm xuất sứ cây 

chè nào, vị trí ở đâu, quy trình sản xuất ra sao, có thể đến tận nơi để kiểm tra. Ngoài ra, 
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HTX đã triển khai thêm gần 200 hệ thống mạng lƣới đại lý, điểm bán hàng ở tất cả các 

tỉnh, thành trong cả nƣớc. 

* Mô hình HTX kết hợp sản xuất với việc giới thiệu và bán sản phẩm tại các cơ sở 

du lịch cộng đồng của HTX Cộng đồng Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, Hà 

Giang. HTX thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kinh doanh du lịch 

homestay trong bản cũng là một kênh tiêu thụ và quảng bá sản phẩm quan trọng, mang lại 

nguồn thu lớn cho HTX mỗi năm. Hàng năm, HTX tiếp đón hàng trăm lƣợt khách đến 

tham quan cửa hàng trƣng bày sản phẩm dƣợc liệu và tắm lá thuốc dân tộc Dao do HTX 

sản xuất. 

b) Hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số HTX nông nghiệp của Cục Kinh tế hợp tác và 

Phát triển nông thôn 

- Về số hóa cơ sở dữ liệu quản lý nhà nƣớc về HTX: Đã triển khai cung cấp, cập nhập 

thông tin trên trang thông tin điện tử tại website www.dcrd.gov.vn và hệ thống công nghệ số 

trong quản lý dữ liệu hợp tác xã nông nghiệp tại website 

www.https://quanlyhtxnongnghiep.gov.vn. Thực hiện tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến 

cho cán bộ của Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp huyện của 63 tỉnh, thành 

phố về nội dung ứng dụng phần mềm báo cáo số liệu của HTX công nghệ số. 

- Kết nối các HTX tham gia sàn giao dịch thƣơng mại điện tử:Tổ chức tập huấn 

hƣớng dẫn cán bộ Chi cục PTNT, phòng Nông nghiệp huyện cho 63 tỉnh, thành phổ để 

đƣa các sản phẩm nông nghiệp của các HTX lên sàn điện tử thực hiện kết nối giao dịch 

cung cầu nhằm tiêu thụ sản phẩm cho các HTX. Đã giúp các HTX giao dịch mua bán trên 

sàn 322 sản phẩm, với những đơn hàng tiêu thụ trong nƣớc và xuất khẩu, đặc biệt nhƣ sản 

phẩm Bƣởi 5 roi MOQ xuất đi thị trƣờng EU; Sầu riêng Ri6 đông lạnh MOQ và Xoài cát 

Hoà Lộc MOQ xuất đi thị trƣờng Nhật; Cà phê chế biến MOQ xuất đi thị trƣờng Hàn; Gạo 

ST25 MOQ xuất đi thị trƣờng Nam Phi. 

II. ĐÁNH GIÁ 

a) Kết quả đạt đƣợc 

Việc ứng dụng công nghệ số của HTX nông nghiệp đã giúp đem lại một số hiệu quả 

cụ thể đó là: 

http://www.dcrd.gov.vn/
http://www.https/quanlyhtxnongnghiep.gov.vn
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- Làm gia tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguồn lực của HTX nhƣ đất, nƣớc, phân 

bón, nhiên liệu… 

- Làm tăng năng suất và chất lƣợng sản phẩm của các HTX. 

- Giúp giảm tác động xấu cho môi trƣờng. 

- Giúp làm giảm thiểu rủi ro về kinh tế, tăng năng suất lao động. 

- Làm tăng thu nhập cho thành viên HTX và cộng đồng. 

- Làm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị, an toàn thực phẩm cho HTX, từ đó thay 

đổi phƣơng thức sản xuất kinh doanh cho HTX. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, thu nhập của ngƣời nông 

dân không ngừng đƣợc cải thiện nên hiện tại việc sở hữu cá nhân điện thoại thông minh và 

sử dụng internet đã đƣợc phổ biến rất rộng rãi. 

b) Khó khăn, tồn tại 

- Chuyển đổi số trong phát triển HTX nông nghiệp là vấn đề mới, đòi hỏi phải đƣợc 

bắt đầu từ sự chuyển đổi trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ quản lý, thành viên 

của hợp tác xã. Xong hiện nay sự hiểu biết và nhận thức của số đông các HTX và nông 

dân hiện nay về chuyển chuyển đổi số trong nông nghiệp còn rất hạn chế, nhất là về ý 

nghĩa, tác dụng cũng nhƣ cách làm, cách tiếp cận và quy trình thực hiện chuyển đổi số 

trong sản xuất, kinh doanh. 

- Hầu hết các HTX nông nghiệp đang hoạt động với phƣơng thức thủ công, truyền 

thống, ngại thay đổi, ngại tiếp cận công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 

- Hoạt động của HTX nông nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ, chủ yếu là sản xuất kinh 

doanh truyền thống. Năng lực tài chính yếu nên khó tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng 

quy mô sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm. 

- Năng lực, trình độ của cán bộ quản lý HTX nông nghiệp còn hạn chế, chủ yếu hoạt 

động theo kinh nghiệm, chƣa qua đào tạo nên gặp khó khăn trong việc tiếp cận và thực 

hiện quá trình chuyển đổi số. Năng lực khai thác thông tin, mức độ sẵn sàng ứng dụng và 

tiếp nhận đổi mới khoa học, kỹ thuật còn rất hạn chế. 
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- Lực lƣợng lao động, thành viên của HTX nhìn chung thiếu kỹ năng cơ bản trong 

quá trình làm việc, thiếu kỹ năng phục vụ quá trình chuyển đổi số nhƣ tiếp cận thị trƣờng, 

ứng dụng công nghệ thông tin…Trình độ giáo dục của thành viên HTX ở cấp tiểu học và 

trung học cơ sở chiếm đa số. Tỷ lệ hộ nông dân có bằng cấp 3 (30%) và đại học (5%). 

- Về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều HTX còn thiếu và chƣa đồng bộ, 

lạc hậu nên chƣa đảm bảo phục vụ tốt cho việc thực hiện ứng dụng chuyển đổi số, nhiều 

HTX nông nghiệp chƣa có máy tính, thiết bị kết nối mạng. 

- Việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin nhƣ: máy tính để bàn, Laptop, điện 

thoại thông minh, máy tính bảng trong hoạt động sản xuất và quảng bá sản phẩm của 

các HTX còn hạn chế do cán bộ HTX chủ yếu là ngƣời lớn tuổi, trình độ công nghệ 

thông tin còn thấp. 

- Số lƣợng HTX nông nghiệp tiếp cận với vấn đề truy xuất nguồn gốc và thƣơng 

mại điện tử còn rất ít, một phần do họ ngại sử dụng vì liên quan máy tính, điện thoại 

thông minh. 

- Hiện nay lĩnh vực HTX nông nghiệp chƣa có bộ Data chung hoàn chỉnh để giúp 

cho các HTX thực hiện truy cập, sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

- Cần phải có nhiều sự hỗ trợ, hƣớng dẫn của Nhà nƣớc nhƣ ban hành các quy định, 

chính sách cho đến đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ HTX và nông dân. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ HTX 

NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Quan điểm, định hƣớng. 

- Tăng cƣờng phát triển HTX nông nghiệp công nghệ cao theo hƣớng chú trọng nông 

nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng số lƣợng HTX công nghệ số trong tổng số 

HTX nông nghiệp. 

- Tập trung triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản 

phẩm nông nghiệp của các HTX nông nghiệp thực hiện theo Quyết định số 100/QĐ-TTg 

ngày 19/01/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Thực hiện chuyển đổi số HTX nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. 
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- Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý trong lĩnh vực HTX 

nông nghiệp. 

2. Các giải pháp thực hiện 

a) Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, truyền thông đến đội ngũ cán bộ ngành nông 

nghiệp từ Trung ƣơng đến địa phƣơng để hiểu rõ về chuyển đổi số trong nông nghiệp, từ đó 

phổ biến đến các HTX nông nghiệp, ngƣời nông dân nâng cao nhận thức về thực hiện ứng 

dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. 

- Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý nhà nƣớc lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

nông nghiệp liên cấp từ Trung ƣơng đến tỉnh, huyện, xã. 

- Tiếp tục xây dựng Data đa mục tiêu trong lĩnh vực HTX nông nghiệp. 

- Xây dựng modun, tiêu chí HTX nông nghiệp số, đào tạo hƣớng dẫn nghiệp vụ cho 

cán bộ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác. 

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công và đào tạo, tập huấn từ xa về nâng cao năng lực 

ứng dụng công nghệ số cho cán bộ các HTX và nông dân. 

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhà nƣớc về HTX nông nghiệp. Xây dựng nền 

tảng số cho phép từng bƣớc số hoá mọi quy trình, hoạt động quản lý, hình thành cơ sở dữ 

liệu quản lý chuyên ngành, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp 

của lĩnh vực HTX nông nghiệp. 

- Xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành nhƣ về đất đai, cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản. Xây dựng mạng lƣới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các 

hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trƣờng, thời tiết, chất lƣợng đất 

đai để ngƣời nông dân nâng cao năng suất và chất lƣợng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị 

nông nghiệp qua các nền tảng số. 

- Rà soát, hoàn thiện và ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy 

chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong phát triển HTX nông nghiệp theo hƣớng bền 

vững. Ban hành các văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ nhƣ: Thông tƣ, Kế 

hoạch, Chƣơng trình...để quy định, hƣớng dẫn triển khai cụ thể các nội dung liên quan đến 

công tác chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và HTX nông nghiệp. 

- Huy động nguồn lực để hỗ trợ các HTX chuyển đổi số; hỗ trợ trang thiết bị, công 

cụ phục vụ chuyển đổi số dựa trên định hƣớng phát triển sản phẩm chủ lực của Trung 

ƣơng và các địa phƣơng. 
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b) Đối với các HTX nông nghiệp 

- Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ số tự động hóa vào các quy trình sản xuất, kinh 

doanh: Quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, 

minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm.  

- HTX nông nghiệp tập trung thực hiện thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông 

dân là một thương nhân, mỗi HTX là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với 

mục tiêu mỗi ngƣời nông dân đƣợc định hƣớng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản 

xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ,...) nông sản, đẩy mạnh phát triển thƣơng mại 

điện tử trong nông nghiệp. 

- Các HTX nông nghiệp đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ số vào trong sản 

xuất, chế biến, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm (xúc tiến thƣơng mại qua mạng, truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm...). 

- Các HTX nông nghiệp và các thành viên HTX chủ động tiếp thu, cập nhật đầy đủ 

các thông tin, dữ liệu của ngành, tham gia các cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thƣơng 

mại, hội chợ, phiên chợ, chƣơng trình truyền thông, hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo, tập 

huấn về công nghệ số để nâng cao hiểu biết và nắm bắt thông tin, số liệu phục vụ thực 

hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. 
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TỔNG HỢP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ  

CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

 

Dựa trên báo cáo tình hình chuyển đổi số của các hợp tác xã theo từng lĩnh vực hoạt 

động của Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố; trên kết quả khảo sát ngẫu nhiên đối 

với 360 HTX trong các lĩnh vực hoạt động (nông nghiệp, phi nông nghiệp, tín dụng) trên 

phạm vi cả nƣớc và kết quả đánh giá, tổng hợp thực tiễn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

xây dựng báo cáo đánh giá tình hình và tổng hợp những khó khăn, vƣớng mắc và kiến 

nghị của các hợp tác xã trong chuyển đổi số. 

I. TÌNH HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP 

TÁC XÃ  

1. Kết quả đạt đƣợc 

1.1. Các hợp tác xã ở các địa phương, hoạt động đa dạng trong lĩnh vực nông 

nghiệp, phi nông nghiệp và tín dụng; nhiều HTX tiếp cận chuyển đổi theo mô hình 

HTX kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với 

nhu cầu thị trường 

Hiện cả nƣớc có 28.237 hợp tác xã (HTX), trong đó, 18.785 HTX nông nghiệp, 

9.452 HTX phi nông nghiệp (2.255 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 2.293 HTX 

thƣơng mại – dịch vụ, 1.582 HTX vận tải, 905 HTX xây dựng, 542 HTX môi trƣờng, 1.181 

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và 694 HTX khác). Phân bổ theo các vùng kinh tế, đồng 

bằng sông Hồng có 7.085 HTX (25,09%), Đông Bắc có 5.048 HTX (17,88%), Bắc Trung 

Bộ có 4.178 HTX (14,8%), đồng bằng sông Cửu Long có 3.296 HTX (11,67%), Tây Bắc có 

2.934 (10,39%), Đông Nam Bộ có 2.209 (7,82%), Tây Nguyên có 1.881 HTX (6,66%), 

Duyên hải miền Trung có 1.606 HTX (5,69%). Cả nƣớc có 130.760 tổ hợp tác (THT), 120 

liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

Hầu hết các HTX, liên hiệp HTX thành lập mới từ sau Luật HTX năm 2012 đều xây 

dựng phƣơng án sản xuất kinh doanh cụ thể, nhiều HTX chủ động tiếp cận nhu cầu thị 

trƣờng, đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lƣợng sản xuất (nhà xƣởng và 
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máy móc từng bƣớc hiện đại, ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý, điều hành, một 

số chuyển đổi số mạnh mẽ,...). Theo kết quả khảo sát, 83,5% HTX đánh giá việc chuyển 

đổi số là cần thiết; 18,9% HTX đã có kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể; 68% HTX có 

sử dụng ít nhất một trong các phƣơng thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến nhƣ: (i) 

Có website riêng để giới thiệu sản phẩm (38,9%); (ii) Bán hàng trên các sàn TMĐT nhƣ 

Tiki, Lazada, Shopee,… (20,8%); (iii) Quảng cáo sản phẩm trên các trang mạng xã hội, 

trang quảng cáo (50,5%); (iv) Bán hàng theo hình thức trực tuyến livetream trên các nền 

tảng số nhƣ Facebook, Tiktok… (28,3%). 

1.2. Nhiều HTX nông nghiệp, đặc biệt là các HTX nông nghiệp có giám đốc và 

nguồn nhân lực trẻ, năng động, khởi nghiệp bước đầu thành công qua mô hình HTX 

mạnh dạn, chủ động, tiếp cận, đầu tư, kết nối sản xuất, tiêu thụ với các HTX cùng loại 

hình hoặc khác loại hình theo chiều hướng tăng ứng dụng chuyển đổi số, thích ứng 

đặc biệt trong và sau dịch bệnh Covid-19   

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có nhiều tác động tiêu cực tới hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các HTX, liên hiệp HTX (sau đây gọi chung là HTX), dù vậy, nhận 

thức về chuyển đổi số nói chung cũng đã đƣợc thúc đẩy mạnh mẽ thông qua quá trình ứng 

dụng công nghệ số trong công tác phòng, chống dịch, duy trì chuỗi cung ứng và hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Nhiều HTX nông nghiệp, đặc biệt những HTX có nguồn nhân lực 

quản lý và lao động trẻ đã thích ứng; tích cực trong nâng cao năng lực, đầu tƣ kinh phí, nâng 

cao khả năng cạnh tranh thông qua đổi mới hệ thống quản trị gắn với ứng dụng công nghệ 

thông tin, áp dụng các phần mềm quản lý (kế toán, quản lý sản xuất của các thành viên), 

chuyển đổi số trong quản lý tổ chức sản xuất từ đầu vào tới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; 

áp dụng nông nghiệp thông minh, công nghệ cao (tƣới nhỏ giọt, lò sấy trống, chế biến cà 

phê ƣớt,...), sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lƣợng, có thƣơng hiệu, xuất xứ sản phẩm 

(OCOP, hữu cơ, GlobalGap,...); để thích ứng xu hƣớng chuyển đổi của các thị trƣờng nhằm 

vƣợt qua những tác động mạnh sau dịch Covid-19, kết hợp các HTX thƣơng mại, tiêu thụ 

sản phẩm thông qua phƣơng thức thƣơng mại điện tử (facebook, zalo, fanpage, group, 

Shopee, Sendo, Tiki, Voso, Postmart,... ) tự xây dựng, thiết lập hoặc tham gia các trang bán 

hàng điện tử của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam (Liên minh HTX Việt Nam và 63 Liên 
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minh HTX các tỉnh, thành phố)
1
, Bộ Công thƣơng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

kết nối các cửa hàng bán lẻ, tiêu thụ sản phẩm trực tiếp, hội chợ xúc tiến thƣơng mại
2
; giúp 

ổn định doanh thu và tăng thu nhập đối với thành viên HTX.  

1.3. HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã tiếp cận các chính sách, mạnh dạn ứng 

dụng nhiều phương thức khác nhau trong nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, nhiều 

HTX đã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu 

Ứng dụng công nghệ cao nhằm theo dõi quá trình canh tác, sản xuất, kiểm soát chất 

lƣợng đầu ra, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi,.... Phƣơng thức thực hiện nhƣ: (i) Kiểm 

soát sinh trƣởng, phòng ngừa sâu bệnh bằng máy bay phun thuốc (Drone); (ii) Sử dụng hệ 

thống, thiết bị tƣới nƣớc, bón phân, cho ăn, uống nƣớc ...tự động, bán tự động cho cây trồng, 

vật nuôi; (iii) Sử dụng thiết bị giám sát sâu rầy thông minh; (iv) Áp dụng nhật ký canh tác 

điện tử hoặc lắp đặt máy quay giám sát lƣu lại hình ảnh, video ghi lại nhật ký quá trình canh 

tác, (v) ứng dụng internet vạn vật thông qua sử dụng phần mềm điều khiển từ xa tích hợp 

trên các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh có tính năng để vận hành tự động hệ thống 

tƣới nƣớc, phân bón, điều tiết môi trƣờng tại nhà kính, thu thập xử lý dữ liệu và gửi thông 

báo về HTX để đƣa ra các điều chỉnh phù hợp, từ đó, HTX có thể nắm bắt, kiểm soát đƣợc 

các yếu tố sinh trƣởng, điều kiện tác động của ngoại cảnh tới sự sinh tƣởng, phát triển của 

vật nuôi, cây trồng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công nghệ cao trong một số kỹ thuật, 

canh tác, bảo quản,... nhƣ: (i) Công nghệ sinh học; (ii) Công nghệ tự động hóa, điều khiển từ 

xa, bán tự động; (iii) Công nghệ quản lý cơ sở dữ liệu, báo cáo dịch bệnh (nhƣ GIS, 

VAHIS
3
...); (iv) Vận hành hệ thống ô-xi trong nuôi trồng thủy sản.... Các mô hình thành 

công gắn với tiếp cận, thụ hƣởng các cơ chế, chính sách
4
;  tích hợp các công nghệ, cơ sở hạ 

                                              

1 Từ 8/2021 đến nay, chƣơng trình kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa cho HTX, chủ yếu lƣơng thực, thực phẩm với 

240.000 tấn nông sản, hàng ngàn đơn vị sản phẩm, giá trị gần 7.600 tỷ đồng qua cổng thông tin điện tử của Liên minh 

HTX Việt Nam (B2B). 

2 Hơn 200 HTX ở các loại hình hoạt động, tại 63 tỉnh thành phố tham gia và tiêu thụ sản phẩm, kết nối doanh nghiệp 

tại Hội chợ xúc tiến thƣơng mại quốc gia Coop-Expo năm 2022 do Liên minh HTX Việt Nam chủ trì tổ chức; ƣớc 

tổng giá trị 40 tỷ đồng.  

3Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến, viết tắt là VAHIS (Vietnam Animal Health Information 

System) đƣợc Cục Thú y, Bộ NN&PTNT xây dựng và phát triển, công bố chính thức từ ngày 28/8/2018. VAHIS kết 

nối thông tin dịch bệnh từ các hộ chăn nuôi, thôn, xã, huyện, các Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh và Chi cục Thú y 

vùng, các phòng thí nghiệm và các bên liên quan khác tới các cấp có thẩm quyền ra quyết định.  

4 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 về việc phê duyệt Chƣơng trình phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chƣơng trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, giai 
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tầng, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lƣợng nông sản, vật nuôi
5
 nhƣ cánh đồng mẫu 

lớn, nhà kính, nhà lƣới, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã đƣợc áp dụng tại nhiều địa phƣơng. 

Tiêu biểu HTX Thành Công (Quảng Trị) với công nghệ làm mát tự động trong chăn nuôi 

lợn, trồng rau thủy canh; áp dụng IoT điều khiển tƣới, bón phân tự động tại HTX nông 

nghiệp và thƣơng mại Mƣờng Động (Hòa Bình),...  Mô hình "cây xoài nhà tôi" tại tỉnh 

Đồng Tháp đã ứng dụng CNTT giúp kết nối HTX với khách hàng, ngƣời tiêu dùng, hoàn 

toàn trực tuyến thông qua website, giúp khách hàng nắm đƣợc tất cả thông tin và hình ảnh, 

phim liên quan đến chiều cao, đƣờng kính tán, năm tuổi, năng suất bình quân, chủng loại, 

quá trình canh tác... 

Tiêu biểu trong tiếp cận chuyển đổi số, đẩy mạnh tiêu thụ trong nƣớc xuất khẩu HTX 

Rau quả sạch Chúc Sơn (Hà Nội). HTX Trƣờng Anh, Lộc Rừng, Thắng Lợi,… (Cao Bằng), 

HTX nông sản hữu cơ Trúc Phƣơng (Thanh Hóa); HTX nuôi trồng thủy sản Thăng Long 

(Hải Dƣơng), HTX công nghệ cao Kim Long (Bình Dƣơng), HTX Sunfood (Đà Lạt); HTX 

Nông ngƣ 14/10 (Sóc Trăng) nuôi tôm sạch theo tiêu chuẩn ASC với sản lƣợng 160 tấn, 

xuất khẩu sang châu Âu. 

1.4. Nhiều loại hình HTX phi nông nghiệp trước, trong và sau dịch bệnh Covid-

19 theo yêu cầu thị trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có định hướng đầu tư chuyển đổi số mạnh theo 

xu hướng và yêu cầu của thị trường  

HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng một số giải pháp riêng nhƣ: 

(i) Sử dụng ứng dụng chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng; (ii) HTX lĩnh vực giao thông 

vận tải đầu tƣ máy quay, thiết bị, sử dụng phần mềm để quản lý hành trình, khách hàng và 

vận đơn hàng hóa, và tích hợp thanh toán tự động không dừng; (iii) HTX lĩnh vực thƣơng 

mại đầu tƣ cơ sở hạ tầng, thiết bị ứng dụng phần mềm bán hàng, quản lý nhập, xuất hàng 

hóa và bán hàng. 

                                                                                                                                                    

đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chƣơng trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hƣớng đến năm 2030”. 

5 Kết quả đánh giá thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2012-2020, 

trên địa bàn tỉnh có 230ha diện tích đất trồng trọt đƣợc trang bị hệ thống tƣới tiết kiệm giúp tăng năng suất cây trồng 

từ 10% đến 30%, tiết kiệm nƣớc so với truyền thống từ 20% đến 40%, giảm lƣợng phân bón từ 5% đến 30%; tiết 

kiệm chi phí nhân công từ 20% đến 50%; doanh thu bình quân của các HTX ứng dụng công nghệ cao hiệu quả có thể 

tăng từ 2 đến 5 lần. 
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Trong lĩnh vực tín dụng - ngân hàng, ngân hàng HTX và hệ thống QTDND đẩy 

mạnh hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động và cung ứng 

dịch vụ tới khách hàng nhƣ đầu tƣ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân 

viên; phát triển hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank cung cấp dịch vụ chuyển tiền, chi hộ 

cho QTDND, ứng dụng ngân hàng số (Co-opbank mobile banking) tích hợp các công nghệ 

bảo mật, xác thực mới nhƣ nhận diện khuôn mặt FaceID, xác thực mã sinh tự động Soft 

OTP, tích hợp tính năng thanh toán bằng mã QR. 

1.5. Các loại hình HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp đầu tư thiết bị áp dụng 

đa dạng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

Hầu hết các HTX có trang bị các trang thiết bị điện tử nhƣ máy vi tính, máy tính 

bảng, máy in, điện thoại thông minh,… và hầu hết các thiết bị đã đƣợc kết nối mạng (trên 

85%). Trong số các HTX đã trang bị máy vi tính, gần 60% số lƣợng máy tính đƣợc trang 

bị có tình trạng sử dụng tốt, đảm bảo vận hành đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng của đơn vị. 

Các loại phần mềm phổ biến đƣợc sử dụng và cập nhật, nâng cấp, bao gồm: phần mềm 

văn phòng (soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel,…) (59,8%), phần mềm kế toán - tài 

chính (53%), phần mềm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh (24,3%), phần mềm quản 

lý nhân sự (9,2%). 

Các HTX đã tự trang bị hoặc đầu tƣ mua sắm bổ sung hệ thống máy tính, máy in, 

máy tính bảng, điện thoại thông minh,... và có kết nối mạng (internet) để: 

(i) Tự theo dõi, cập nhật các tin tức, thông tin về thị trƣờng, các cơ chế, chính sách liên 

quan tới khu vực HTX; số ít HTX có khai thác, hoặc đƣợc hỗ trợ thông tin phục vụ hoạt động 

xuất khẩu hàng hóa từ một số trang mạng điện tử (website) nhƣ: Cổng thông tin thị trƣờng 

nƣớc ngoài Vietnamexpo
6
 (http://vietnamexport.com/), các sàn giao dịch thƣơng mại điện tử 

(TMĐT) thế giới nhƣ Liên minh Châu âu (EU), Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông
7
; 

                                              

6Do Trung tâm Phát triển thƣơng mại điện tử (EcomViet), Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thƣơng vận hành, 

cung cấp các danh mục về: Tin tức, cơ hội giao thƣơng, thông tin Nhà nhập khẩu, biểu thuế nhập khẩu, kim ngạch 

xuất khẩu, hội chợ triển lãm, các ấn phẩm, tài liệu và cập nhật thông tin Thƣơng vụ Việt Nam trên toàn thế giới. 

7Theo báo cáo tại tỉnh Gia Lai có 15 HTX nông nghiệp đƣợc hỗ trợ khai thác thông tin từ Vietnamexport và các sàn 

giao dịch thƣơng mại điện tử thế giới nhƣ kể trên. 
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(ii) Sử dụng các mạng xã hội phổ biến nhƣ Facebook, Zalo, các nền tảng website sẵn 

có hoặc tự xây dựng, thiết lập website riêng của HTX nhằm quảng bá, giới thiệu thông tin 

về sản phẩm, dịch vụ của HTX và kết hợp bán hàng trực tuyến (nếu có). Bên cạnh đó, các 

HTX cũng tham gia vào các trang bán hàng điện tử của các cơ quan, tổ chức nhƣ hệ thống 

Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Công Thƣơng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT); 

(iii) HTX đẩy mạnh hoạt động liên kết với các sàn TMĐT nhƣ Sendo, Shopee, Tiki, 

Voso, Postmart,... để mở rộng kênh bán hàng; mạnh dạn chi tiền quảng cáo, giới thiệu sản 

phẩm trên nền tảng của Google, Facebook; tổ chức các hoạt động bán hàng trực tuyến 

(livestream) trên chính nền tảng của các sàn TMĐT, Facebook hoặc các nền tảng hỗ trợ 

khác nhằm đẩy mạnh doanh thu bán hàng trong nƣớc, nhiều HTX có sản phẩm đƣợc xuất 

khẩu ra nƣớc ngoài. 

Một số HTX ứng dụng phần mềm quản lý chữ ký số Token (Quảng Trị, Sóc 

Trăng), sử dụng phần mềm quản lý công lao động, sử dụng phần mềm kế toán,.. Nhiều 

HTX đã tiến hành số hóa một phần đến toàn bộ các dữ liệu chính của HTX bao gồm các 

tài liệu, chứng từ, sổ sách,… thành các định dạng số để lƣu trữ, sử dụng trên máy tính 

(chiếm 71,9%). Theo đó, 66,7% HTX có chủ trƣơng và 31,4% HTX đang nghiên cứu đầu 

tƣ ứng dụng CNTT và tiến tới chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. 

1.6. Các HTX ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc sử dụng các nền tảng 

ứng dụng, phần mềm miễn phí sẵn có hoặc phải trả phí sử dụng trong một số hoạt động, 

công tác nghiệp vụ của HTX; tỷ lệ các HTX có ứng dụng nền tảng khác trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh tăng  

HTX ứng dụng trong triển khai: (i) Kế toán, khai báo thuế (bảng tính Excel, 

MISA...); (ii) Quản lý dữ liệu chính của HTX bằng các tệp máy tính có định dạng chữ (.doc, 

.txt), hình ảnh (.png, .jpg), âm thanh (.mp3), video, phim (.mp4);(iii) Trao đổi thông tin qua 

các ứng dụng gửi thƣ, tin nhắn nhƣ email, zalo, messenger, viber,...; (iv) Quản trị hoạt động 

của HTX trong từng khâu riêng lẻ nhƣ nhân sự, mua bán, chi tiêu, quản lý đầu vào, đầu ra, 

hoạt động sản xuất,...; hoặc toàn bộ các hoạt động của HTX thông qua việc theo dõi, nhập 

liệu thủ công bằng phần mềm soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel hoặc sử dụng phần 

mềm, ứng dụng hỗ trợ về quản trị nhƣ ASANA, OFFICE, TRELLO,.... 
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Nhiều HTX đƣợc quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu; tạo lập các mã quét, mã QR 

để truy xuất thông tin, nguồn gốc sản phẩm bằng các ứng dụng, phần mềm; đẩy mạnh 

việc thanh toán qua các nền tảng trực tuyến, ví điện tử, ngân hàng số (internetbanking), 

mobile money; sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động thanh toán của HTX. 63% HTX 

đã có ứng dụng công nghệ cao (tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất,...) 

trong hoạt động sản xuất theo các mức độ. Việc ứng dụng công nghệ cao, sử dụng các 

phần mềm quản lý thƣờng đƣợc các HTX sử dụng chính trong quản lý hoạt động sản 

xuất (chiếm 74,8%); và quản lý đối với các khâu đầu vào (52,7%) và đầu ra (46,9%) của 

quá trình sản xuất. 

Việc đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, thông tin trên nền tảng số cũng thúc đẩy các HTX 

chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hoạt động của HTX lên môi trƣờng số, tăng cƣờng hoạt 

động trao đổi công việc, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ, theo dõi và cập nhật tiến độ 

trên nền tảng số. Trên 65% HTX đƣợc khảo sát cho biết có sử dụng các ứng dụng liên lạc 

nhƣ Zalo, Viber… hoặc phần mềm quản lý để cập nhật thông tin quản lý, điều hành hoạt 

động hoặc trao đổi công việc giữa cán bộ quản lý HTX với thành viên, ngƣời lao động 

(khoảng 85% HTX có tỷ lệ cán bộ, thành viên, ngƣời lao động sử dụng điện thoại thông 

minh từ 70% đến trên 90%, chỉ có khoảng 3% HTX có tỷ lệ này đạt dƣới 40%). 

1.7. Việc ứng dụng, tích hợp công nghệ cao, công nghệ thông tin, các giải pháp 

và phần mềm quản lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bước đầu đã làm thay đổi 

căn bản về cách thức vận hành, tổ chức và quản trị hoạt động của HTX so với phương 

thức quản lý truyền thống; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HTX và mang 

những giá trị, trải nghiệm mới cho khách hàng. 

Phần lớn các HTX tại Việt Nam đã nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số 

đối với tổ chức hoạt động và sự phát triển (đặc biệt trong và sau dịch bệnh Covid-19); 

nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, tích hợp 

nền tảng, phần mềm trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động, tạo ra những thay đổi 

trong phƣơng thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc của thành viên, ngƣời lao động 

trong HTX. Những kết quả đạt đƣợc của các HTX cho tới nay là nhờ vào sự quyết tâm, 

mạnh dạn thay đổi từ phía cán bộ quản lý, lãnh đạo trong HTX. Đồng thời, từ các kinh 

nghiệm thực tiễn đã chỉ ra rằng, quá trình chuyển đổi số trong HTX muốn thành công thì 

cần phải tận dụng những nền tảng số để hoàn thiện và thay đổi mô hình kinh doanh phù 
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hợp; quan trọng nhất là nhận thức của ngƣời lãnh đạo, từ đó lan tỏa ra các thành viên, 

ngƣời lao động; từ đó xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số (từ 3-5 năm), 

và xác định những nền tảng cần có theo những nét đặc trƣng của HTX. 

Việc số hóa cơ sở dữ liệu, đầu tƣ trang bị cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ 

thông tin giúp HTX quản lý tốt hơn đầu vào, đầu ra, giảm thời gian tìm kiếm, dễ dàng 

chỉnh sửa, chia sẻ dữ liệu, thông tin trên nền tảng số, tiết kiệm không gian lƣu trữ và chi 

phí quản lý, kéo dài tuổi thọ cho tài liệu gốc, nâng cao hiệu suất làm việc. 

2. Tồn tại, hạn chế 

(1). Tuy đã đƣợc tuyên truyền, vận động về những lợi ích của chuyển đổi số mang 

lại đối với các HTX, cán bộ quản lý, thành viên, ngƣời lao động trong HTX, nhƣng quá 

trình diễn ra còn chậm, chƣa chủ động, nhiều HTX vẫn chƣa xây dựng chiến lƣợc, kế 

hoạch chuyển đổi số cụ thể, cán bộ quản lý HTX chƣa thực sự quyết tâm thúc đẩy việc 

chuyển đổi số trong HTX, chƣa tuyên truyền, lan tỏa đƣợc tới thành viên về lợi ích của 

chuyển đổi số, quá trình thực hiện không nhận sự ủng hộ từ phía thành viên, ngƣời lao 

động và còn một bộ phận nhỏ HTX, cán bộ quản lý, thành viên chƣa coi trọng công tác 

chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT). Kết quả khảo sát các HTX cho thấy 

còn hơn 50% HTX chƣa có định hƣớng về chuyển đổi số, trong đó, 37,5% HTX có chủ 

trƣơng, quyết tâm nhƣng không biết phải bắt đầu từ đâu và 18,9% HTX chƣa xây dựng kế 

hoạch về chuyển đổi số. 

(2). Đa số các HTX đã đầu tƣ, trang bị cơ sở hạ tầng CNTT, thiết bị điện tử nhƣ 

máy vi tính, máy tính bảng, máy in, điện thoại thông minh,… phục vụ công tác chuyển đổi 

số nhƣng vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ các HTX không có máy tính, hoặc có trang bị máy 

tính nhƣng thiếu các thiết bị phụ trợ nhƣ máy in, máy quét (scan) tài liệu,..., năng lực tài 

chính đầu tƣ cho cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số của HTX còn hạn chế, nhiều máy 

tính đã cũ, chƣa đƣợc thay thế, nâng cấp nên tốc độ xử lý, vận hành chậm
8
, chỉ đáp ứng cơ 

bản nhu cầu sử dụng các phần mềm, ứng dụng tin học văn phòng nhƣ soạn thảo văn bản, 

bảng tính,...; tỷ lệ sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của HTX còn khá khiêm tốn, chƣa phổ biến. 

                                              

8 Gần 40% HTX tham gia khảo sát cho máy tính, trang thiết bị của HTX trang bị đã lâu, tốc độ xử lý chậm. 
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(3). Công tác số hóa các dữ liệu chính của HTX phần lớn mới chỉ mang tính chất số 

hóa thông tin (tài liệu, chứng từ, sổ sách,... ), chuyển các tài liệu từ bản giấy sang bản điện 

tử; tuy nhiên, phần lớn các HTX hiện vẫn hoạt động chủ yếu theo phƣơng thức truyền 

thống, làm việc trực tiếp
9
 mà chƣa triển khai hoặc triệt để thực hiện từng bƣớc số hóa quy 

trình nghiệp vụ nhằm hƣớng tới chuyển toàn bộ các hoạt động thực tiễn lên không gian 

mạng, từ môi trƣờng truyền thống lên môi trƣờng số để chuyển đổi căn bản mô hình hoạt 

động dựa trên công nghệ số, dữ liệu số. 

(4). Thực tiễn các HTX đƣợc hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thƣơng mại, 

mở rộng thị trƣờng khá khiêm tốn
10

, mặc dù trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, nhiều HTX 

đã mở rộng, tiếp cận các phƣơng thức bán hàng, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thƣơng 

mại điện tử, mạng xã hội, website bán hàng hay xuất hiện những ý tƣởng mô hình kinh 

doanh kết hợp chuyển đổi số nhƣng số lƣợng còn hạn chế, quy mô nhỏ, còn mang tính tự 

phát, phong trào mà chƣa xác định định hƣớng, xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

cụ thể theo giai đoạn. Ngoài ra, các HTX còn ít quan tâm trong việc tổ chức hoạt động 

kinh doanh lấy khách hàng là trung tâm, kịp thời chuyển dịch theo nhu cầu của khách hàng 

thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm hay đối thủ cạnh tranh. Trong kỷ nguyên chuyển đổi 

số, dữ liệu và khách hàng đã trở thành hai loại tài sản có giá trị nhất, đòi hỏi HTX phải có 

năng thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu, nắm bắt nhu cầu, thói quen tiêu dùng của khách 

hàng hay các vấn đề khác, mà điều này đối với các HTX còn nhiều hạn chế so với các loại 

hình doanh nghiệp. 

(5). Mặc dù có tỷ lệ cán bộ, thành viên, ngƣời lao động trong HTX sử dụng điện 

thoại thông minh (smartphone) cao từ 70% đến trên 90%
11

 có độ tuổi từ 30-60 tuổi chiếm 

                                              

9 Có 28% HTX tham gia khảo sát cho biết các HTX vẫn ghi ghép thủ công khi làm việc và lƣu trữ các văn bản giấy tờ 

tại trụ sở của HTX; trong khi đó, số lƣợng HTX hoàn tất việc số hóa toàn bộ tài liệu chỉ chiếm 13,6%. 

 10 Theo thống kê Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2013-2021, cả nƣớc có 6.642 lƣợt HTX (bình quân 664 

HTX/năm) đƣợc hỗ trợ kinh phí tham gia XTTM, mở rộng thị trƣờng so với tổng số HTX tính đến hết năm 2021 trên 

cả nƣớc là 26.823 HTX. 

11 Theo công bố khảo sát của Statista, là một công ty của Đức chuyên về thị trƣờng và dữ liệu ngƣời tiêu dùng, chỉ ra 

chỉ số đo lƣờng về "tỷ lệ thâm nhập smartphone" nhằm xác định mức độ tiên tiến của nền kinh tế của một quốc 

gia. Số lƣợng ngƣời dùng smartphone và tỷ lệ thâm nhập của smartphone đƣợc coi là một trong những nền tảng cho 

sự phát triển của nền kinh tế số. Năm 2022, Việt Nam đứng thứ 10 trong số các quốc gia có tỷ lệ cao ngƣời dùng điện 

thoại thông minh (smartphone) với hơn 61,3 triệu ngƣời (chiếm 63,1% dân số). 



30 

đa số, và giữa các cá nhân trong HTX có sự trao đổi thông tin đa chiều về hoạt động của 

HTX nhƣng chƣa tạo sự chuyển biến căn bản trong cách thức tổ chức hoạt động của HTX 

định hƣớng chuyển đổi số, khuyến khích các cá nhân tích hợp ứng dụng, phần mềm số 

trong quá trình xử lý công việc của HTX; vẫn còn 33% số HTX đƣợc khảo sát cho biết 

vẫn sử dụng phƣơng thức làm việc truyền thống bằng văn bản hoặc duy trì chế độ báo cáo, 

trao đổi công việc trực tiếp thƣờng xuyên. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

(1) Nhận thức của HTX về chuyển đổi số còn nhiều hạn chế và thành viên, ngƣời 

lao động trong HTX cũng còn nhiều điều mơ hồ về nhận thức đối với chuyển đổi số. HTX 

còn nhiều hạn chế, thiếu các kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin; khó theo dõi, 

nắm bắt thông tin và đƣợc tiếp cận, hỗ trợ về các nền tảng công nghệ số phù hợp để ứng 

dụng cho HTX, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp; thành viên, ngƣời lao động trong 

HTX còn lạc hậu về công nghệ, các HTX có thành viên lớn tuổi, thành viên là ngƣời dân 

tộc ở các địa phƣơng vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận công 

nghệ, kỹ thuật hiện đại và những trở ngại từ việc thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh 

theo phƣơng thức truyền thống. Các HTX mong muốn đƣợc hỗ trợ, tƣ vấn, định hƣớng về 

chuyển đổi số và có thể đƣợc hƣớng dẫn thực hiện trực tiếp tại cơ sở. 

(2) Chi phí đầu tƣ cho các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số và duy trì vận hành 

còn khá cao đối với HTX khiến vấn đề này trở thành thách thức lớn đối với các HTX có 

quy mô nhỏ, nguồn vốn cho đầu tƣ, kinh doanh hạn hẹp. Việc tiếp cận các Quỹ hỗ trợ cho 

HTX trong quá trình đầu tƣ cho chuyển đổi số còn nhiều hạn chế, vƣớng mắc về cơ chế, 

chính sách khiến các HTX còn ngần ngại trong việc đầu tƣ vào chuyển đổi số do chƣa nắm 

chắc đƣợc thời gian, nguồn lực cần đầu tƣ và kết quả thành công của quá trình chuyển đổi 

mô hình này. 

(3) Các HTX hiện đang rất cần nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ 

phù hợp về công tác, làm việc tại các HTX, đặc biệt là những ngƣời có khả năng, kiến 

thức về CĐS, làm chủ đƣợc các công nghệ số. Trong khi đó, nguồn nhân lực tại chỗ của 

các HTX hầu hết không đáp ứng đƣợc những điều kiện về kỹ năng số do phần lớn chƣa 

đƣợc đào tạo, tập huấn về CĐS, kỹ năng số. Do vậy, các HTX hiện nay đề mong muốn 

đƣợc hƣớng dẫn, đào tạo về CĐS. 
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(4) Nhà nƣớc hiện nay còn thiếu những quy định, cơ chế thực hiện chính sách hỗ 

trợ, ƣu đãi riêng áp dụng cho đối tƣợng đặc thù HTX liên quan đến chuyển đổi. Các HTX 

khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tƣ phát triển và thông tin liên quan đến 

chuyển đổi số. 

(5) HTX còn thiếu hiểu biết các biện bảo vệ trên nền tảng số, không gian mạng đối với 

các vấn đề liên quan tới tính bảo mật thông tin, an ninh, an toàn trong quá trình chuyển đổi số, 

có thể bị lợi dụng, tấn công bởi tội phạm mạng;…đối với những dữ liệu có đƣợc khi thực hiện 

các quy trình số hóa, ứng dụng nền tảng công nghệ trong quá trình tổ chức hoạt động. 

II. DỰ BÁO XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, ĐỀ 

XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Dự báo xu hƣớng phát triển 

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu mà các quốc gia trên thế giới đều hƣớng tới, trong 

đó có Việt Nam. Đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, chuyển đổi số là số hóa quá 

trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ứng dụng công nghệ, để truy xuất nguồn gốc, sử dụng 

thƣơng mại điện tử, để tăng hiệu quả kinh doanh, sử dụng các công nghệ thanh toán điện 

tử nhanh, gọn, chính xác..., từ đó giúp các HTX, LHHTX ngày càng gia tăng năng lực 

cạnh tranh. Tại Nhật Bản, các HTX nông nghiệp với số thành viên lên đến 2/3 nông dân cả 

nƣớc, là đầu mối áp dụng khoa học - kĩ thuật từ khi mới đƣợc thành lập, nơi ngƣời dân có 

thể chia sẻ các thiết bị công nghệ nông nghiệp hiện đại có giá trị cao, với chính sách mỗi 

vùng một sản phẩm, toàn bộ khu vực sản xuất đều đƣợc giám sát bằng camera và các thiết 

bị cảm ứng. Các HTX liên kết với một số trƣờng đại học thành lập một tổ chức “Liên đoàn 

Đại học HTX” (NFUCA) với hơn 1,4 triệu thành viên. Các sinh viên, giảng viên của các 

trƣờng vừa là ngƣời tiêu thụ nông sản do HTX sản xuất, đồng thời quảng bá, đào tạo các 

công nghệ mới và liên kết thực hiện các nghiên cứu ứng dụng. Tại Hàn Quốc, Liên đoàn 

HTX nông nghiệp Quốc gia (NACF) gắn kết mạng lƣới HTX từ trung ƣơng đến cơ sở; tổ 

chức kinh doanh đa ngành, từ tiếp thị sản phẩm, chế biến, cung cấp vật tƣ nông nghiệp, 

hàng tiêu dùng, tín dụng và bảo hiểm, vận tải, lƣu kho, quảng canh và các dịch vụ hỗ trợ 

cho 5 triệu nông dân,… việc chuyển đổi số, thông tin thành mạng lƣới là rất cần thiết. Để 

tăng giá trị nông sản, NACF đẩy mạnh chế biến các sản phẩm có phong cách riêng, công 

nghệ hiện đại, mở rộng ra nhiều quốc gia, phục vụ món ăn kim chi, đồ uống, sâm,… cho 
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một số hãng hàng không quốc tế; tiếp thị nông sản Hàn Quốc ra thể giới qua nhiều kênh 

online và offline, qua các sàn thƣơng mại điện tử,… 

Chuyển đổi số sẽ mở ra cơ hội phát triển cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Chính phủ số giúp Chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn. Theo 

Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 đã đƣợc 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, nông nghiệp đƣợc xác định là một trong tám ngành ƣu 

tiên chuyển đổi số. Tại Nghị quyết số 20-NQ/TW khẳng định kinh tế tập thể đƣợc hỗ trợ 

để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, đƣợc vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, vẫn còn 

nhiều cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số do tỷ lệ và hiệu quả chuyển đổi số chƣa 

cao, chƣa bền vững trong nhiều loại hình ngành nghề hoạt động và địa bàn hoạt động của 

HTX. Trong 1.718 HTX ứng dụng công nghệ cao, chỉ có 240 HTX sử dụng phần mềm 

quản lý và sản xuất thông minh, chiếm 1,5%. Trong đó, các HTX này chỉ tập trung vào 

ứng dụng công nghệ tƣới tiêu, hệ thống nhà lƣới, dán tem truy xuất nguồn gốc. Còn ứng 

dụng chuyển đổi số vào khâu chế biến, quản lý HTX, kinh doanh sản phẩm chƣa đƣợc 

quan tâm. Điều này khiến các HTX gặp khó khăn trong quản lý hiệu quả các nguồn lực và 

hạn chế sự tƣơng tác giữa các tác nhân liên quan trong hệ sinh thái.  

1. 2. Nhiệm vụ, giải pháp 

(1) Đổi mới, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số: Cần phải đẩy mạnh công tác 

truyền thông (tuyên truyền, tham quan học hỏi, chia sẻ...) để nâng cao hiểu biết về chuyển 

đổi số; giúp cho cán bộ quản lý, thành viên, ngƣời lao động trong HTX biết rõ về vị trí, vai 

trò, tầm quan trọng của ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động tổ 

chức quản lý, kinh doanh của HTX; từ đó làm thay đổi nhận thức về chuyển đổi số trong 

HTX; giúp HTX chủ động thực hiện chuyển đổi số.  

(2) Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong HTX: Có chính sách hỗ trợ cho 

HTX thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao vào làm việc trong HTX. Thƣờng xuyên đào 

tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, 

thành viên, ngƣời lao động trong HTX. Trong đó cập nhật, phổ biến những xu thế ứng 

dụng công nghệ số mới trong sản xuất, kinh doanh nhƣ: Internet kết nối vạn vật (Internet 

of Things – IoT), trí tuệ nhân tạo, công nghệ điều khiển tự động, bán tự động, thu thập, 

phân tích số liệu… từng bƣớc chuyển đổi trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản 
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xuất lên môi trƣờng số nhƣ điều khuyển việc tƣới tự động từ xa, truy xuất nguồn gốc nông 

sản, thực phẩm, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không ngƣời lái, theo dõi số 

liệu báo cáo từ xa, điều chỉnh các thông số, điều kiện nuôi trồng, canh tác tự động từ xa, 

truy xuất nguồn gốc hàng hóa, số hóa vùng nguyên liệu, thƣơng mại điện tử… 

(3) Huy động nguồn lực tài chính thực hiện chuyển đổi số: Tập trung huy động 

nguồn tài chính để thực hiện chuyển đổi số; có lộ trình và phƣơng án, dự án khả thi hỗ trợ 

cho HTX tiếp cận các nguồn vốn thực hiện chuyển đổi số; đầu tƣ thực hiện thƣơng mại điện 

tử, tìm kiếm đầu ra hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm; tham gia các trang mạng điện tử, 

chuyển giao các phần mềm tiện ích trong quản lý, cung ứng dịch vụ của HTX. 

(4) Xây dựng mô hình HTX điểm thực hiện chuyển đổi số: Xây dựng và triển khai 

chƣơng trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số cho các HTX tham gia. Ƣu 

tiên tập trung chỉ đạo, hỗ trợ việc xây dựng các mô hình HTX trên từng lĩnh vực thực hiện 

chuyển đổi số. Khi những mô hình này hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện các 

HTX ở địa phƣơng thì tiến hành nhân rộng để tăng số lƣợng HTX thực hiện chuyển đổi số. 

Tích cực tuyên truyền về các mô hình chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực nông 

nghiệp công nghệ cao đã tự động hóa quy trình sản xuất, thực phẩm đạt chuẩn theo 

VietGAP, hữu cơ....với chất lƣợng ổn định đƣợc kiểm soát, quản lý, giám sát nguồn gốc, 

chuỗi cung ứng sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp bảo đảm nhanh chóng, 

minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm... 

(5) Nâng cao chất lƣợng đội ngũ tƣ vấn về chuyển đổi số trong hệ thống Liên minh 

HTX Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số của HTX: Nâng cao trình độ, năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, ngƣời lao động Liên minh HTX 

cấp tỉnh, thành phố về yêu cầu chuyển đổi số; đủ thông tin, điều kiện tƣ vấn, định hƣớng 

và hỗ trợ HTX chuyển đổi. Tạo điều kiện cho Liên minh HTX cấp tỉnh, thành phố tham 

gia triển khai các nội dung hỗ trợ hạ tầng thiết bị, công nghệ phục vụ chuyển đổi số trong 

các chƣơng trình, đề án hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi 

giá trị của Liên minh HTX Việt Nam làm cơ sở phổ biến, nhân rộng.  

(6) Xây dựng hệ thống thông tin về quản lý nhà nƣớc về HTX và xây dựng nền tảng 

số chung cho HTX 
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- Xây dựng nền tảng số cho phép từng bƣớc số hóa mọi quy trình, hoạt động quản 

lý, hình thành cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành, liên thông và đồng bộ với hệ thống 

thông tin báo cáo tổng hợp của từng lĩnh vực. 

- Xây dựng nền tảng số chung cho HTX có tích hợp các cung ứng dịch vụ cho HTX 

về hệ thống tiện ích, giám sát, quản trị nội bộ bằng công nghệ số; hỗ trợ kết nối với các 

kênh thông tin về chính sách, kỹ thuật, thị trƣờng...; cho phép đăng tải mô tả thông tin về 

sản phẩm, dịch vụ của HTX, có tính năng đặt hàng; có liên kết, kết với các đơn vị cung 

ứng vật tƣ, vận chuyển, tiêu thụ...để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

(7) Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi chính sách pháp luật về hỗ trợ  HTX trong chuyển 

đổi số phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; bổ sung thêm những nội dung mới 

theo quan điểm, chủ trƣơng của Đảng, Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

2. 3. Đề xuất, kiến nghị 

 (1) Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ƣơng dành nhiều sự quan tâm hơn tới 

các HTX nói chung và trong quá trình chuyển đổi số nói riêng, xây dựng những cơ chế, 

chính sách, chƣơng trình hỗ trợ về nguồn nhân lực, tài chính trong quá trình thực hiện 

chuyển đổi số, hạ tầng thiết bị cơ bản phục vụ chuyển đổi số, hỗ trợ HTX sử dụng một số 

nền tảng ứng dụng chuyển đổi số (trong hoạt động quản lý, sản xuất, thƣơng mại hóa sản 

phẩm), hỗ trợ thành lập HTX cung ứng dịch vụ công nghệ cao ở các địa phƣơng,...hƣớng 

dẫn cụ thể, thiết thực hơn nữa, phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh của 

HTX, giúp HTX có thể áp dụng hiệu quả hơn những hạng mục trong quá trình chuyển đổi 

số. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm, hƣớng dẫn các HTX về chuyển 

đổi số, làm cầu nối giữa HTX với Nhà nƣớc và các tổ chức kinh tế khác nhằm hỗ trợ thúc 

đẩy quá trình chuyển đổi số trong khu vực HTX. Theo đó, kiến nghị Nhà nƣớc có thể đầu 

tƣ, xây dựng một nền tảng hệ sinh thái số dùng chung cho các HTX để hỗ trợ chi phí đầu 

tƣ ban đầu, giúp HTX tận dụng, tiếp cận đúng hƣớng, nhanh và hiệu quả hơn với quá trình 

chuyển đổi số. 

(2) Các bộ, ngành nghiên cứu, ban hành hƣớng dẫn về chuyển đổi số cho HTX theo 

chuyên ngành, lĩnh vực mà các bộ, ngành đang quản lý, điều hành trên cơ sở những nội 
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dung đã đƣợc phân công thực hiện theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của 

Thủ tƣớng Chính phủ. 

(3) Các ngành chức năng phối hợp trong quan tâm hỗ trợ, có quy định riêng, cụ thể 

đối với HTX về công tác đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin, kỹ năng số, kiến thức 

về chuyển đổi số; các cơ quan quản lý cử cán bộ có chuyên môn, chuyên gia trong lĩnh 

vực về giải pháp chuyển đổi số khảo sát trực tiếp, trao đổi với HTX, thành viên, ngƣời lao 

động nắm rõ về chuyển đổi số và có hƣớng dẫn trực tiếp các bƣớc thực hiện cụ thể. Đƣợc 

hỗ trợ, giúp đỡ về cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị phục vụ quá trình chuyển đổi số hoặc 

hỗ trợ kinh phí để HTX tự hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng; đƣợc cung cấp thông tin về 

những sáng kiến khoa học, công nghệ ứng dụng mới, có khả năng tích hợp, chuẩn hóa quy 

trình hoạt động sản xuất của HTX. 

(4) Chính phủ giao bổ sung nhiệm vụ cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đƣợc 

thực hiện một số nội dung hỗ trợ HTX về chuyển đổi số nhƣ xây dựng các chƣơng trình đào 

tạo hỗ trợ chuyển đổi số và phân tích kinh doanh cho các HTX; phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ HTX thực hiện chuyển đổi số./. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÖC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ  

TRONG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NGÀNH CÔNG THƢƠNG 
 

Bộ Công thƣơng 

Hợp tác xã (HTX) hay bất kỳ một tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng 

đã và đang phải đối mặt với những thách thức từ quá trình hội nhập, chuyển đổi số. 

Chuyển đổi số là giải pháp quan trọng, là xu hƣớng tất yếu để HTX nâng cao năng lực 

cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

1. Thực trạng chuyển đổi số trong các HTX ngành Công Thƣơng 

Hiện nay, quá trình chuyển đổi số tại các HTX nói chung và HTX ngành Công Thƣơng 

diễn ra còn rất chậm với quy mô đầu tƣ nhỏ, trình độ công nghệ không cao và đơn giản.  

Thực tế cho thấy, một số ít các HTX sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và 

ứng dụng, đổi mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Số còn lại chƣa sẵn sàng do không 

đủ điều kiện về tài chính, đất đai nhà xƣởng và năng lực vận hành. Các HTX ngành Công 

Thƣơng sử dụng máy tính và ứng dụng các phần mềm vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

chủ yếu là phần mềm kế toán và một số phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh nhƣ phần 

mềm chạy máy CNC cho các sản phẩm đồ gỗ, mây tre… Phần nhiều HTX có trang bị máy 

tính nhƣng một số ít có kết nối internet và rất ít HTX có trang web để quảng bá sản phẩm, 

xúc tiến thƣơng mại. Nhìn chung, các kỹ năng về thƣơng mại điện tử; tìm kiếm, đánh giá 

và quản lý thông tin; truyền thông số; ứng dụng mô hình kinh doanh mới... của HTX đều 

chỉ đạt mức độ trung bình. 

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực tài chính đầu tƣ vào đổi mới, ứng dụng công 

nghệ, kỹ thuật của HTX còn thấp. Rào cản lớn nhất là trình độ cán bộ quản lý HTX yếu, 

năng lực khai thác thông tin, mức độ sẵn sàng ứng dụng và tiếp nhận đổi mới khoa học, kỹ 

thuật còn rất hạn chế. Minh chứng là theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 

số 13-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ V (khóa IX) về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, tỷ lệ cán 

bộ của HTX đạt trình độ sơ, trung cấp chỉ chiếm khoảng 40-47%, số cán bộ đạt trình độ cao 

đẳng, đại học chiếm tỷ lệ rất thấp 16-18%%.  

Do đó, lực lƣợng lao động tại các HTX này chủ yếu làm việc theo phƣơng thức 

truyền nghề, thực hành tại chỗ. Tỷ lệ cán bộ quản trị HTX thiếu kỹ năng phục vụ quá trình 
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chuyển đổi số, chƣa khai thác các tiện ích công nghệ thông tin còn cao dẫn khả năng tiếp 

cận công nghệ, thị trƣờng rất thấp 

2. Triển khai các chƣơng trình, giải pháp hỗ trợ HTX chuyển đổi số  

Do ảnh hƣởng của dịch Covid-19, các hoạt động xúc tiến thƣơng mại (XTTM) của 

HTX, doanh nghiệp, hiệp hội và các địa phƣơng trên cả nƣớc gặp rất nhiều khó khăn. Với 

sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng, Bộ Công Thƣơng đã nhanh chóng 

thí điểm, đổi mới phƣơng thức hỗ trợ XTTM, giúp HTX xuất khẩu thích ứng với hoàn 

cảnh, duy trì kết nối, giao thƣơng hiệu quả với đối tác nƣớc ngoài ngay tại chỗ; hoạt động 

kết nối cung cầu giữa vùng sản xuất ở các địa phƣơng có nông sản, trái cây theo mùa vụ 

đƣợc duy trì. Sự thích ứng linh hoạt, hiệu quả và kịp thời trong hoạt động XTTM đã góp 

phần giúp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, các HTX và bà con nông dân... từng bƣớc 

tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thƣờng mới. Các 

hoạt động XTTM linh hoạt đó là: (i) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào XTTM 

để tăng cƣờng kết nối giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp và nhà nhập khẩu, ngƣời 

tiêu dùng, hệ thống tham tán...; (ii) Xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu khẩn trƣơng, kịp thời; (iii) Tổ chức và phối hợp tổ chức giao thƣơng trực 

tuyến trong nƣớc và ngoài nƣớc; (iv) Xây dựng các nền tảng hỗ trợ ứng dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt động kết nối cung cầu và xúc tiến xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thƣơng đã hƣớng dẫn, khuyến khích các địa phƣơng, hiệp 

hội, các HTX, tổ chức XTTM áp dụng ngay các phƣơng thức XTTM hiệu quả trong mùa 

dịch nhƣ XTTM thông qua nền tảng số, trên môi trƣờng thƣơng mại điện tử (TMĐT), khai 

thác các ứng dụng công nghệ thông tin nhƣ phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại... 

trong hoạt động XTTM; đẩy nhanh tiến độ các hoạt động thông tin, truyền thông quảng bá 

sản phẩm xuất khẩu, kết nối giao thƣơng trực tuyến. Cụ thể: 

2.1. Xây dựng Gian hàng chung trên sàn TMĐT trong nước và quốc tế 

Bộ Công Thƣơng đã chủ động làm việc với các sàn TMĐT, thảo luận các phƣơng 

án hợp tác nhằm tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ kỹ thuật cho các HTX và các doanh nghiệp 

trong hoạt động kinh doanh qua sàn TMĐT; từng bƣớc ký kết thoả thuận hợp tác với các 

sàn TMĐT, tập trung vào các lĩnh vực nhƣ liên kết và củng cố chuỗi cung ứng; nâng cao 

năng lực chuyển đổi số thông qua tƣ vấn, đào tạo và tổ chức triển khai hoạt động; phát 
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triển và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trên thƣơng mại điện tử tại Việt Nam; thống nhất 

phƣơng án quản lý chất lƣợng sản phẩm với các sàn TMĐT; từng bƣớc áp dụng truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm. 

Đối với các sàn TMĐT trong nƣớc nhƣ Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Postmart, Bộ 

Công Thƣơng đã và đang thiết lập gian hàng chung “Gian hàng cấp quốc gia về XTTM”; 

“Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia”... với mục tiêu hỗ trợ các HTX, các đơn vị sản xuất 

kinh doanh có sản phẩm tiềm năng lên sàn thành công. Bộ Công Thƣơng và sàn TMĐT đã 

hỗ trợ để đơn vị từng bƣớc tự vận hành gian hàng riêng. Các sản phẩm đƣợc đƣa lên các 

gian hàng này bƣớc đầu gồm: hàng may mặc, giày dép, túi xách, sản phẩm sợi, vải dệt 

thoi, thực phẩm chế biến, cà phê, tinh dầu, trà, sản phẩm gia dụng…  

Đối với các chƣơng trình cần sự vào cuộc nhanh chóng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản 

vào mùa vụ, tháo gỡ khó khăn về thị trƣờng tiêu thụ trong bối cảnh dịch Covid-19, Bộ 

Công Thƣơng đã phối hợp với các sàn TMĐT hỗ trợ các HTX xúc tiến tiêu thụ nông sản 

chính vụ trên các “Gian hàng cấp quốc gia về XTTM”  phục vụ các thị trƣờng lớn nhƣ Hà 

Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ quảng bá cũng nhƣ các dịch vụ hậu cần của 

các sàn TMĐT. 

Vừa qua, Chƣơng trình đã phối hợp với các đối tác và sàn TMĐT Sendo, Lazada, 

Shopee hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ hơn 3.000 tấn vải thiều, Hải Dƣơng tiêu thụ gần 200 tấn 

rau và vải thiều, Sơn La hơn 10 tấn tấn mận hậu và xoài Yên Châu. Các hoạt động này có 

ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nông sản vào vụ thụ hoạch trƣớc 

mắt, vừa hỗ trợ các địa phƣơng tiếp cận kênh phân phối mới, có cơ hội tiếp cận số lƣợng 

lớn ngƣời tiêu dùng một cách hiệu quả.  

2.2. Nâng cao năng lực về chuyển đổi số 

Triển khai hoạt động huấn luyện đào tạo và triển khai thực tế cho các HTX nhằm 

phát triển kinh doanh thông qua các nền tảng số giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thƣơng đã 

và đang phối hợp với Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam (Vnpost) và Tổng Công ty cổ phần 

Bƣu chính Viettel (Viettelpost) lên kế hoạch và tổ chức triển khai chƣơng trình huấn 

luyện, đào tạo và triển khai trên thực tế cho khối kinh tế tập thể và HTX về bán hàng trực 

tuyến (livestream), từng bƣớc tiếp cận và triển khai hoạt động thành công.  
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Mục tiêu tổng thể của Chƣơng trình nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, 

tập trung vào việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp, HTX và cộng đồng, thu 

hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phƣơng về mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin trong XTTM. Nâng cao trình độ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 

trên điện thoại thông minh, cách thức tham gia thị trƣờng thƣơng mại điện tử và các công 

cụ nhƣ tiếp thị kỹ thuật số (digital marketing), tiếp thị trực tuyến (marketing online), tiếp 

thị trên mạng xã hội (social marketing). 

Đặc biệt, các hoạt động trong khuôn khổ chƣơng trình tập trung nâng cao năng lực 

thiết kế, xây dựng và quản trị nội dung Fanpage, xây dựng website quảng cáo sản phẩm, 

tham gia hoặc xây dựng các cộng đồng, quảng bá thƣơng hiệu, giúp gia tăng cơ hội kết nối 

giao thƣơng thành công và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Mục tiêu cụ thể của Chƣơng trình 

hƣớng đến tiếp cận đƣợc 50% HTX, nông dân, doanh nghiệp nhằm thông tin về các hoạt 

động kinh doanh trên các sàn giao dịch TMĐT, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn 

giao dịch TMĐT; huấn luyện và đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến cho hai đối tƣợng 

gồm các cán bộ quản lý của HTX để tiến hành đào tạo lại cho các xã viên và một số xã 

viên tiêu biểu nhằm xây dựng những mô hình điển hình áp dụng rộng rãi trên các tỉnh 

thành. Địa bàn triển khai thực hiện trong năm 2021 tại 14 tỉnh trên toàn quốc gồm Yên 

Bái, Hải Dƣơng, Sơn La, Hƣng Yên (miền Bắc); Huế, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng 

(miền Trung); Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang. 

Liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm, Bộ 

Công Thƣơng đã phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thƣơng mại (iTrace247) 

hƣớng dẫn các doanh nghiệp, HTX, nhà cung ứng địa phƣơng về minh bạch thông tin sản 

phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng và ngƣời tiêu dùng. Hoạt động huấn luyện đào tạo, 

phổ biến kiến thức và áp dụng truy xuất nguồn gốc đã đƣợc triển khai tại một số địa 

phƣơng nhƣ Hải Dƣơng, Bắc Giang, Sơn La và Hƣng Yên. 

2.3. Tổ chức giao thương trực tuyến 

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, ảnh hƣởng lớn đến các 

hoạt động XTTM truyền thống của Việt Nam, Bộ Công Thƣơng đã nhanh chóng tiếp cận 

công nghệ số, chuyển đổi từ các hoạt động giao thƣơng, triển lãm truyền thống sang các 

hoạt động giao thƣơng, triển lãm trực tuyến cho các doanh nghiệp, HTX của Việt Nam 
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tiếp cận với các đối tác nƣớc ngoài thông qua các nền tảng số mà không cần phải gặp gỡ 

trực tiếp. 

Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, Bộ đã phối hợp với hệ thống các Thƣơng 

vụ Việt Nam tại nƣớc ngoài, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh, tổ chức XTTM nƣớc ngoài, 

các đầu mối phân phối, nhập khẩu tại thị trƣờng nƣớc ngoài tổ chức hàng chục hội nghị 

giao thƣơng trực tuyến với hàng chục nghìn lƣợt giao dịch, giúp các doanh nghiệp Việt 

Nam và hợp tác xã của nhiều địa phƣơng trên cả nƣớc tiếp cận với đa dạng khách hàng 

trong nhiều lĩnh vực ngành hàng xuất khẩu tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam nhƣ nông 

sản, thực phẩm, dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ... Một 

số hôi nghị tiêu biểu nhƣ Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông 

sản tiêu biểu tỉnh Hải Dƣơng tháng 5/2021, Hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều của tỉnh 

Bắc Giang tháng 6/2021, Hội nghị giao thƣơng tuyến sản phẩm nhãn Việt Nam vào tháng 

7/2021... 

 Tổ chức thực hiện và tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm trực tuyến cho các 

doanh nghiệp, HTXViệt Nam, đặc biệt chú trọng thị trƣờng xuất khẩu lớn của Việt Nam 

và có thể thuận lợi hơn so với các thị trƣờng khác trên thế giới trong việc lƣu chuyển hàng 

hóa trong bối cảnh dịch bệnh là Trung Quốc. Nhóm ngành hàng đƣợc chú trọng triển lãm 

là nông sản, thực phẩm… 

3. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển HTX trong thời gian tới 

Nhằm quan tâm hỗ trợ phát triển HTX ngành Công Thƣơng trong chuyển đổi số, 

Bộ Công Thƣơng tiếp tục tập trung thục hiện một số giải pháp sau: 

- Tập trung tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về quá trình chuyển đổi số trong 

phát triển HTX ngành Công Thƣơng cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc về kinh tế tập 

thể; cán bộ chủ chốt, thành viên của HTX ngành Công Thƣơng. Tăng cƣờng giới thiệu các 

mô hình HTX trên cả nƣớc thực hiện chuyển đổi số thành công. Rà soát, hoàn thiện và ban 

hành các cơ chế chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế 

số trong phát triển HTX theo hƣớng bền vững.  

- Phối hợp, hƣớng dẫn Liên minh hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị chủ trì 

Chƣơng trình xây dựng và thực hiện các đề án hoạt động XTTM phù hợp với nhu cầu, 
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năng lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã; phổ biến thông tin tạo điều kiện cho HTX 

tham gia các hoạt động XTTM trong nƣớc và nƣớc ngoài nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể. 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, định hƣớng hoạt 

động XTTM cho các HTX; huy động nguồn lực để hỗ trợ các HTX chuyển đổi số; hỗ trợ 

trang thiết bị, công cụ phục vụ chuyển đổi số dựa trên định hƣớng phát triển sản phẩm chủ 

lực của địa phƣơng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành hoạt động 

sản xuất kinh doanh dịch vụ cho HTX để HTX thực sự làm vai trò cầu nối, dẫn dắt nông 

dân trong sản xuất, quảng bá, xúc tiến thƣơng mại và tiêu thụ sản phẩm,... 

- Tiếp tục phối hợp với các địa phƣơng, các cơ quan hữu quan thực hiện chƣơng 

trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực XTTM cho các cán bộ làm công tác XTTM tại 

các tổ chức xúc tiến thƣơng mại, HTX về tƣ vấn lập kế hoạch xuất khẩu, đào tạo kỹ năng 

chuyên sâu về nghiên cứu thị trƣờng, marketing xuất khẩu, phát triển thƣơng hiệu và sản 

phẩm; về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ số, thƣơng mại điện tử, tập trung vào kỹ 

năng tiếp thị, xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, công 

nghệ cao… 

- Tiếp tục tổ chức các Chƣơng trình đào tạo và Kết nối TMĐT với các sàn TMĐT 

thông qua “Gian hàng Việt trực tuyến” ở các tỉnh, thành trên cả nƣớc; triển khai các 

chƣơng trình quảng bá hình ảnh “Gian hàng Việt trực tuyến” trên các sàn TMĐT, xây 

dựng các chƣơng trình xúc tiến bán hàng trên các sàn TMĐT qua “Gian hàng Việt trực 

tuyến” để hỗ trợ HTX mở rộng kênh phân phối trên toàn quốc./. 
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ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TÍN DỤNG  

LÀ HỢP TÁC XÃ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

Ngân hàng Nhà nƣớc 

 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (CMCN 4.0) đang có tác động đến hầu hết 

các lĩnh vực, trong đó có tài chính ngân hàng, theo đó, làn sóng chuyển đổi số của các 

ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Ngân hàng trong kỷ nguyên số 

không chỉ nâng cao hiệu quả quy trình xử lý của ngân hàng, mà còn tập trung nâng cao trải 

nghiệm của cả khách hàng của ngân hàng. 

Trên thực tế, Ngân hàng Việt Nam đã có nhiều chuyển biến trong cấu trúc tổ chức, 

phƣơng thức hoạt động, quản trị rủi ro, cung ứng dịch vụ nhằm thích ứng với thời đại kỷ 

nguyên số. NHNN thời gian qua đã và đang rất tích cực, chủ động tập trung nghiên cứu 

ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi số trong Ngành và thúc đẩy thanh toán 

không dùng tiền mặt; hoàn thiện hạ tầng công nghệ, hạ tầng thanh toán số; đẩy mạnh ứng 

dụng giải pháp công nghệ số phục vụ cho lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính; ứng dụng 

các giải pháp công nghệ chủ chốt nhằm thích ứng với bối cảnh CMCN 4.0. 

Về phía các tổ chức tín dụng (TCTD), đứng trƣớc xu thế “bùng nổ” của kỷ nguyên 

CMCN 4.0 trên mọi lĩnh vực, đòi hỏi các TCTD phải chủ động và đi đầu trong ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý và kinh doanh đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Đây không chỉ là sứ mệnh, là tầm nhìn mà còn là chiến lƣợc, nhiệm vụ của các TCTD 

trong đó bao gồm cả TCTD là hợp tác xã (HTX) trong kỷ nguyên số. 

Để có một cách nhìn cụ thể hơn về định hƣớng phát triển TCTD là HTX trong kỷ 

nguyên số, khái quát về tình hình tổ chức, hoạt động của TCTD là HTX, thực trạng ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tổ chức và hoạt động, định hƣớng phát triển 

TCTD là HTX trong kỷ nguyên số nhƣ sau: 

I. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TỔ 

CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ 

1. Tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng là Hợp tác xã 

- TCTD là HTX theo Điều 73 Luật các TCTD đƣợc quy định là loại hình TCTD 

đƣợc tổ chức theo mô hình HTX hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ 
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yếu là tƣơng trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ và cải thiện đời sống. TCTD là HTX gồm ngân hàng hợp tác xã (NHHTX) 

và quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). 

- QTDND là TCTD do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập 

dƣới hình thức HTX để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này 

và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tƣơng trợ nhau phát triển sản xuất, kinh 

doanh và đời sống (Khoản 6, Điều 4 Luật các TCTD). Toàn hệ thống có 1.181 QTDND, 

hoạt động trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố. Đến 31/3/2021, tổng tài sản hệ thống QTDND 

gần 150 nghìn tỷ; Dƣ nợ cho vay gần 108 nghìn tỷ đồng; Tiền gửi của khách hàng là gần 

133,5 nghìn tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu: 9.447,3 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh (Thu nhập – 

Chi phí): 483,4 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

- NHHTX là ngân hàng của tất cả các QTDND do các QTDND và một số pháp 

nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật các TCTD, nhằm mục tiêu chủ yếu là liên 

kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các QTDND (Khoản 7, Điều 4 

Luật các TCTD). Đến 31/3/2021 NHHTX có tổng tài sản gần 45 nghìn tỷ (44.920,2 tỷ 

đồng); Dƣ nợ cho vay hơn 22 nghìn tỷ đồng; Huy động tiền gửi của QTDND là gần 33 

nghìn 700 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu: 4.043 tỷ đồng (chiếm 9% so với tổng tài sản). Kết quả 

kinh doanh (Thu nhập – Chi phí) là 54 tỷ đồng. 

Là Ngân hàng đầu mối của hệ thống QTDND, NHHTX tập trung vào hoạt động 

điều hòa vốn, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ khoản vay của 

khách hàng; hƣớng dẫn, đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, công nghệ thông tin, hỗ trợ hoạt 

động ngân hàng đối với QTDND thành viên; tham gia xử lý đối với QTDND gặp khó 

khăn hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động. 

2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành và cung 

cấp sản phẩm của tổ chức tín dụng là Hợp tác xã 

2.1. Hệ thống Qũy tín dụng nhân dân: 

Do đặc điểm hoạt động, hầu hết các QTDND có quy mô nhỏ hơn so với các loại 

hình TCTD khác, sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng phục vụ thành viên còn đơn điệu, 

trong khi áp lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay là rất gay gắt, nên việc ứng dụng 

CNTT là một yếu tố quan trọng giúp cho các QTDND tăng cƣờng khả năng cạnh tranh 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thành viên. 
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Xác định đƣợc điều đó, thời gian qua, hệ thống QTDND cơ bản đã trang bị đƣợc 

máy tính, máy in, hệ thống mạng đáp ứng cơ bản các yêu cầu hoạt động. Trình độ về tin 

học và chuyên môn của cán bộ nhân viên trong những năm gần đây đã đƣợc chú trọng từ 

công tác tuyển dụng và đào tạo. Các QTDND đã áp dụng giải pháp phần mềm vào hoạt 

động, đƣợc đánh giá là dễ dàng sử dụng, phù hợp với hệ thống QTDND và góp phần hỗ 

trợ hiệu quả cho công tác quản trị điều hành, quản lý hoạt động của QTDND một cách 

chính xác ở mọi thời điểm, giúp ban lãnh đạo QTDND thực hiện công tác chỉ đạo điều 

hành một cách khoa học, kiểm soát hạn chế đƣợc nhiều rủi ro, nâng cao chất lƣợng hoạt 

động và hình ảnh chuyên nghiệp của QTDND khi phục vụ khách hàng. Nhờ có hệ thống 

CNTT mà các QTDND đang từng bƣớc phát triển mạnh mẽ, đúng hƣớng. 

Tuy nhiên, trƣớc những yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của QTDND còn nhiều tồn tại, khó khăn, vƣớng mắc nhƣ: 

- Hạ tầng máy tính, máy chủ, mạng, an ninh an toàn hệ thống còn đơn giản, lạc hậu; 

hầu hết các QTDND không có thiết bị tƣờng lửa giữa mạng Internet và mạng nội bộ LAN 

(nguy cơ tấn công rất lớn), trong khi 50% QTDND có đƣờng truyền kết nối Internet sử 

dụng cho việc truyền gửi báo cáo nối trực tiếp với máy chủ. Các QTDND đều không có 

máy chủ mà sử dụng chính máy tính để bàn để làm máy chủ, không có máy chủ dự phòng, 

sao lƣu dữ liệu. 

- Công tác quản trị hệ thống CNTT phụ thuộc chủ yếu vào các công ty cung cấp 

phần mềm, chỉ có khoảng 52% số QTDND có cán bộ chuyên trách CNTT, nhƣng rất ít cán 

bộ CNTT có trình độ đại học. 

- Các sản phẩm dịch vụ phần mềm ứng dụng của QTDND không nhiều, chủ yếu là 

huy động tiết kiệm và cho vay đối với thành viên. Hầu hết các QTDND sử dụng phần 

mềm ngân hàng lõi (Core Banking) để phục vụ nhu cầu nghiệp vụ cơ bản nhƣ tiền gửi, 

tiền vay, kế toán, nhƣng chƣa phải là phần mềm ngân hàng lõi hoàn thiện và cũng chƣa 

thống nhất chung trong hệ thống QTDND. 

2.2. Ngân hàng Hợp tác xã: 

- Hạ tầng CNTT: Để phục vụ cho hoạt động của cả hệ thống QTDND, từ năm 2015 

NHHTX đã triển khai thành công Trung tâm dữ liệu tập trung đặt tại Hƣng Yên. Các cấu 

phần, hạng mục chính của Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 cấp độ II/III.  
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- Hệ thống ứng dụng: NHHTX đã đầu tƣ trang bị các phần mềm ứng dụng để phục 

vụ nhu cầu nghiệp vụ tại NHHTX cũng nhƣ hỗ trợ các QTDND, bao gồm: Hệ thống ngân 

hàng lõi (Core Banking); Hệ thống thanh toán chuyển tiền; Hệ thống chuyển mạch 

(Switch); Hệ thống xếp hạng nội bộ; Hệ thống phê duyệt tín dụng; Hệ thống khởi tạo 

khoản vay từ xa (RLOS); Hệ thống Báo cáo thống kê của NHHTX; Hệ thống thông tin 

báo cáo QTDND (PRMS); Hệ thống văn phòng điện tử; Hệ thống Mobile Banking; Hệ 

thống eBank. 

Mặc dù đã đạt đƣợc các kết quả bƣớc đầu nhƣng hệ thống CNTT của NHHTX hiện 

tại còn có một số hạn chế cần phải khẩn trƣơng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và 

tƣơng xứng với quy mô, vị thế của NHHTX - là ngân hàng của tất cả các QTDND; Cụ thể: 

- Về cơ sở hạ tầng: NHHTX chƣa có Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa đạt tiêu 

chuẩn, đủ khả năng thay thế cho Trung tâm dữ liệu chính khi có thảm họa xảy ra; Hầu hết 

các hạng mục CNTT đều tận dụng nền tảng sẵn có nên còn lạc hậu, thiếu đồng nhất, 

không tích hợp đƣợc các sản phẩm với nhau…  

- Các dịch vụ ngân hàng điện tử chưa đa dạng: 

+ NHHTX mới chỉ cung cấp các kênh giao dịch điện tử qua máy rút tiền tự động 

(ATM) và máy thanh toán bằng thẻ (POS). Các sản phẩm dịch vụ còn đơn giản chƣa có 

nhiều lựa chọn cho khách hàng. Hệ thống thẻ cũng mới ở mức cơ bản, mạng lƣới máy 

ATM gần nhƣ chƣa có (mới chỉ có 03 máy ATM), mạng lƣới POS rất hạn chế, mới chỉ 

triển khai POS tại các chi nhánh, phòng giao dịch và khoảng 200 QTDND. 

+ Hệ thống CF-ebank có mạng lƣới giao dịch lớn (676 điểm gồm: 32 chi nhánh, 66 

phòng giao dịch, 578 QTDND), dữ liệu giao dịch ngày càng tăng vƣợt quá khả năng đáp 

ứng của hệ thống CNTT. Kênh giao dịch đƣợc chuyển qua hệ thống thanh toán điện tử 

liên ngân hàng (CITAD) của NHNN và NAPAS, nên việc thực hiện chuyển tiền đi/đến 

cho khách hàng không đƣợc nhƣ kênh giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 của các ngân 

hàng thƣơng mại.  

- Việc phát triển các hệ thống hỗ trợ quản lý còn hạn chế, các phần mềm mới chỉ 

đáp ứng những yêu cầu thông tin báo cáo cơ bản của NHNN và các cơ quan quản lý. Còn 

các phần mềm phục vụ quản trị điều hành nội bộ, phần mềm thông tin quản lý còn hạn 

chế, chƣa có công cụ phân tích, chƣa có các kênh phân phối tự động các báo cáo..  
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- Về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ ứng dụng CNTT của hệ thống 

QTDND chƣa đƣợc xây dựng theo quy định của NHNN (Thông tƣ 44/2011/TT-NHNN 

ngày 29/12/2011 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của TCTD, 

chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài). 

Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế của NHHTX và hệ thống QTDND là 

do năng lực tài chính. Đặc biệt, NHHTX với vai trò là ngân hàng đầu mối của các 

QTDND cần có năng lực tài chính đủ mạnh để hỗ trợ, chăm sóc để cung cấp các sản phẩm 

tài chính, ngân hàng tốt nhất cho các QTDND thành viên, trong khi hiện nay năng lực tài 

chính NHHTX còn thấp (vốn điều lệ thấp, tƣơng đƣơng mức vốn pháp định). Mặc dù 

NHHTX đã rất cố gắng tăng vốn điều lệ từ nhiều nguồn (nhƣ: kêu gọi vốn góp từ các 

QTDND thành viên, tự tích lũy) nhƣng số tiền tăng lên rất ít. Các QTDND quy mô quá 

nhỏ, đang trong quá trình cơ cấu lại mạnh mẽ, rất cần đƣợc hỗ trợ từ NHHTX cả về cơ sở 

hạ tầng công nghệ và dịch vụ tài chính hiện đại phục vụ khách hàng, đảm bảo hoạt động 

an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên mới. 

II. ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ 

HỢP TÁC XÃ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

1. Cơ hội và thách thức đối với Ngân hàng Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng 

nhân dân trong kỷ nguyên số 

Đối với các TCTD, việc chuyển đổi số hiện nay không còn là sự lựa chọn mà là yêu 

cầu bắt buộc, là hƣớng đi chiến lƣợc nhằm giúp các TCTD cạnh tranh hiệu quả và phát triển 

bền vững trong kỷ nguyên 4.0. Chuyển đổi số hƣớng tới cung cấp dịch vụ ngân hàng số 

đƣợc xác định là đòn bẩy cho sự tăng trƣởng của các TCTD. Ngày 11/5/2021 Thống đốc 

NHNN đã ký Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân 

hàng đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030. Trong đó, một số chỉ tiêu đƣợc đặt ra nhƣ: 

Ít nhất 50% các nghiệp vụ đƣợc thực hiện hoàn toàn trên môi trƣờng số vào năm 2025 và 

đến năm 2030 là 70%. Chỉ tiêu về số lƣợng giao dịch của khách hàng trên các kênh số đạt ít 

nhất 70% năm 2025 và 80% năm 2030. Chỉ tiêu về tỷ lệ quyết định giải ngân, cho vay của 

ngân hàng thƣơng mại, công ty tài chính đối với các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của 

khách hàng cá nhân đƣợc thực hiện theo hƣớng số hóa, tự động: đến năm 2025 đạt ít nhất 

50% và đến năm 2030, đạt ít nhất 70%... Sự chuyển biến từ nhận thức, giờ đây đã trở thành 

chuyển biến trong hành động với các chỉ tiêu đƣợc lƣợng hóa cụ thể. 
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Hiện nay khoảng 94% ngân hàng bƣớc đầu triển khai hoặc đang nghiên cứu, xây 

dựng chiến lƣợc chuyển đổi số, trong đó 59% ngân hàng đang triển khai chuyển đổi số. 

Nhiều ngân hàng thƣơng mại ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial 

intelligence - AI), học máy (Machine Learning - ML) và Dữ liệu lớn (Big Data) để đánh 

giá, phân loại khách hàng và quyết định giải ngân,... giúp đơn giản hóa quy trình thủ tục 

và rút ngắn thời gian giải ngân, cho vay. Ðáng chú ý, nhiều ngân hàng thƣơng mại đã cho 

phép khách hàng mở tài khoản hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng điện thoại di động, thay 

vì phải đến tận ngân hàng để giao dịch nhƣ trƣớc đây. 

Báo cáo về các thiết bị di động của hãng Ericsson mới đây cho thấy, Việt Nam là 

một trong số ít quốc gia có tốc độ ngƣời dân sử dụng thiết bị di động tăng nhanh nhất trên 

thế giới. Với hơn 64 triệu ngƣời đang sử dụng mạng internet, chiếm gần 70% dân số; hơn 

72% số ngƣời dân sử dụng điện thoại thông minh, Việt Nam trở thành thị trƣờng tiềm 

năng cho phát triển ngân hàng số. 

Đối tƣợng khách hàng của NHHTX và QTDND là các khách hàng nhỏ, lẻ, các 

HTX ở vùng nông thôn với số lƣợng trên 2 triệu thành viên. Với số lƣợng khách hàng tiềm 

năng nhƣ vậy, đây là cơ hội cho NHHTX và QTDND có thể mở rộng các sản phẩm, dịch 

vụ để những khách hàng này có thể tiếp cận đƣợc với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, hỗ 

trợ phát triển nông nghiệp nông thôn.  

Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT đối với NHHTX và các QTDND trong kỷ nguyên 

số còn nhiều thách thức: 

Thách thức về nguồn lực tài chính: Đây thực sự là một khó khăn, thách thức, nhất 

là đối với TCTD quy mô nhỏ nhƣ NHHTX và đặc biệt là các QTDND.  

Hiện nay, mỗi QTDND chi phí đầu tƣ cho hệ thống ngân hàng lõi bình quân 30 

triệu đồng và chi phí cho hỗ trợ, bảo trì hàng năm khoảng 3 triệu đến 5 triệu đồng. Để các 

QTDND có thể tiếp cận đƣợc các ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi các QTDND phải đầu 

tƣ một khoản rất lớn, sẽ là một trở ngại không nhỏ. Trong khi nguồn lực NHHTX cũng 

hạn chế để đầu tƣ CNTT hỗ trợ cho các QTDND có thể tiếp cận đƣợc ứng dụng CNTT 

trong kỷ nguyên số. 

Thách thức về nguồn nhân lực: Việc áp dụng các công nghệ mới nhƣ eKYC, AI, 

Blockchain, Big Data,… đòi hỏi nguồn lực đầu tƣ lớn và nguồn nhân lực trình độ rất cao. 
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Đặc biệt khó khăn đối với các QTDND do hầu hết các QTDND đều không có cán bộ 

chuyên trách về CNTT. 

Thách thức về đảm bảo an ninh bảo mật: Sự phát triển của công nghệ số kéo theo 

sự gia tăng những lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao, tin tặc - 

hackers hoạt động ngày càng thƣờng xuyên. Các TCTD cần phải đầu tƣ hơn nữa về hạ 

tầng, các cơ chế bảo mật cao, cơ chế ngăn ngừa nhiều tầng để ngăn chặn các cuộc tấn 

công, đồng thời áp dụng những cách thức phòng thủ mới. 

Thách thức từ thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi của ngƣời tiêu dùng; việc bảo 

đảm an ninh an toàn và huy động, bố trí nguồn lực phục vụ chuyển đổi số. 

Ngoài ra, một số vấn đề về pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật cũng là những thách thức 

cần phải giải quyết nhƣ: sự đồng bộ và phù hợp của các quy định pháp lý hiện hành liên 

quan giao dịch điện tử, chữ ký, chứng từ điện tử; việc định danh và xác thực khách hàng 

điện tử; việc chia sẻ dữ liệu và bảo mật thông tin khách hàng, quy trình nghiệp vụ,... với 

thực tiễn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng; sự đồng bộ và chuẩn hóa hạ 

tầng kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho kết nối liên thông, tích hợp liền mạch giữa ngành 

ngân hàng với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cung ứng dịch vụ đa 

tiện ích cho khách hàng.  

2. Định hƣớng, giải pháp phát triển Tổ chức tín dụng là HTX trong kỷ 

nguyên số 

2.1. Định hướng:  

Trong những năm tới, định hƣớng phát triển của TCTD là HTX đã đƣợc nêu tại 

Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt “Chiến 

lƣợc phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030”:  

 - Hoàn thiện việc xây dựng NHHTX thành Ngân hàng của tất cả các QTDND 

nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết, đảm bảo an toàn của hệ thống qua việc hỗ trợ tài chính 

và giám sát hoạt động của các QTDND; hoạt động chủ yếu là điều hòa vốn, thực hiện các 

hoạt động ngân hàng và quản lý vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống đối với thành viên là 

các QTDND; nghiên cứu, xây dựng Trung tâm thẩm định tín dụng độc lập nhằm hỗ trợ 

nâng cao chất lƣợng tín dụng của các QTDND thành viên. 
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- QTDND tiếp tục áp dụng các giải pháp đảm bảo các QTDND hoạt động đúng tôn 

chỉ, mục đích và nguyên tắc của loại hình TCTD là HTX, trong đó nâng cao tính tƣơng 

trợ, liên kết giữa các thành viên; tập trung vào mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ và cải thiện đời sống của thành viên, phục vụ cộng đồng trên địa bàn; tiếp 

tục hoàn thiện cơ cấu, bộ máy quản trị điều hành, đầu tƣ cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ 

thống công nghệ thông tin, đa dạng hóa và hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với 

thông lệ quốc tế và đặc thù của loại hình TCTD là HTX để phục vụ tốt hơn cho các thành 

viên, nghiên cứu thiết lập mối liên kết giữa các QTDND ngành nghề, giữa các QTDND 

ngành nghề với các QTDND khác, giữa các QTDND ngành nghề với NHHTX. 

Theo đó phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tạo cơ sở nâng cao khả 

năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tới khu vực nông thôn, khó tiếp cận các điểm giao dịch 

của ngân hàng; khuyến khích hợp tác trong mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh giữa ngân 

hàng và tổ chức công nghệ tài chính (Fintech), các tổ chức phi ngân hàng, tổ chức tài 

chính vi mô, hệ thống QTDND để phát triển mạng lƣới đại lý cho ngân hàng với chi phí 

thấp; tạo môi trƣờng pháp lý thích hợp cho việc phát triển các tổ chức công nghệ tài chính 

an toàn, hiệu quả; ban hành chuẩn kết nối giữa các TCTD với nhau và giữa các TCTD với 

các Fintech; Có chính sách mở rộng các điểm tiếp cận tiền mặt và các hình thức thanh toán 

mới, hiện đại, tiện lợi, có chi phí hợp lý, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tƣợng ngƣời 

dân, đặc biệt là ngƣời dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn trên cơ 

sở sử dụng mạng lƣới sẵn có của các TCTD là HTX. 

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/1/2018 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt “Chiến lƣợc tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến 

năm 2030” cũng đã nêu:  

- Tăng cƣờng năng lực các định chế tài chính chuyên biệt có định hƣớng hoạt động 

phù hợp với mục tiêu của tài chính toàn diện, trong đó có NHHTX, QTDND, phù hợp với 

Chiến lƣợc phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 

đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho ngƣời dân và 

doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận 

tiện, chi phí hợp lý, hƣớng tới phát triển mô hình đại lý ngân hàng nhằm mở rộng phạm vi 
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cung ứng dịch vụ ngân hàng đến gần với ngƣời dân ở các vùng chƣa hoặc ít có dịch vụ 

ngân hàng. 

+ Nghiên cứu, triển khai từng bƣớc hoạt động đại lý ngân hàng; ngân hàng đáp ứng 

đủ điều kiện theo quy định đƣợc mở các điểm cung ứng dịch vụ qua đại lý tại những nơi 

mật độ chi nhánh, phòng giao dịch của các TCTD còn thấp; 

+ Nghiên cứu, tạo điều kiện cho các tổ chức không phải ngân hàng có mạng lƣới 

rộng khắp hoặc địa bàn hoạt động tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa (nhƣ các 

QTDND, các tổ chức tài chính vi mô, bƣu điện, trạm xăng, mạng lƣới của các tổ chức viễn 

thông, mạng lƣới của một số tổ chức khác không phải ngân hàng...) trở thành đại lý của 

ngân hàng nhằm nhanh chóng mở rộng phạm vi các điểm cung ứng dịch vụ tài chính. 

- Khuyến khích các TCTD phi ngân hàng, QTDND, tổ chức tài chính vi mô, doanh 

nghiệp bảo hiểm cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu khác nhau của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. 

2.2. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng để thực hiện cơ cấu 

lại các TCTD là HTX trong thời gian tới 

a) Đối với Ngân hàng Nhà nước: 

Với những cơ hội, thách thức và định hƣớng nêu trên thì một trong những giải pháp 

quyết định để các QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả bền vững, dần đƣa hệ thống TCTD 

là HTX trở thành một trong những nền tảng trong hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng ở 

khu vực nông nghiệp - nông thôn bằng việc ứng dụng CNTT để thực hiện cơ cấu lại các 

TCTD là HTX là giải pháp có tính quyết định. 

Ngày 11/5/2021 Thống đốc NHNN ký Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt Kế 

hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030, trong đó 

nêu các giải pháp đối với TCTD là HTX: 

- Cải thiện hành lang pháp lý để TCTD là HTX có thể đa dạng hóa sản phẩm, dịch 

vụ tiện ích phục vụ cộng đồng, ngƣời dân; đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, an 

toàn, hiệu quả. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các TCTD là HTX để phục vụ 

tốt cho thành viên, cộng đồng. 
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Nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chuyển đổi số, thời gian qua, NHNN đã chủ 

động nghiên cứu và ban hành quy định kịp thời, phù hợp nhƣ: quy định liên quan đến mở 

tài khoản và nhận biết khách hàng bằng phƣơng thức điện tử eKYC, cung ứng dịch vụ 

ngân hàng điện tử, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật (QR, thẻ chip,...),… 

Ngày 21/10/2020 NHNN đã ban hành Thông tƣ số 09/2020/TT-NHNN quy định về 

an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng, trong đó đã bổ sung đối tƣợng áp 

dụng là các QTDND. Theo đó, các QTDND khi ứng dụng CNTT phải thực hiện phân loại 

các hệ thống thông tin theo cấp độ và triển khai các biện pháp an toàn bảo mật thông tin 

tƣơng ứng. 

Đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của NHNN, từng bƣớc tăng 

cƣờng các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống 

QTDND, thời gian qua NHNN đã xây dựng 2 bộ tài liệu hƣớng dẫn nghiệp vụ hoạt động 

và tiêu chuẩn phần mềm quản lý hoạt động của QTDND để tham khảo chung trong hệ 

thống QTDND để các QTDND thống nhất cách hiểu và thực hiện nghiệp vụ hoạt động 

đúng theo quy định pháp luật và hƣớng dẫn của NHNN để phục vụ việc quản trị, điều 

hành của bản thân QTDND và hoàn thiện các quy định nội bộ; Phục vụ cho hoạt động 

thanh tra, kiểm tra,... của NHNN Chi nhánh, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, NHHTX,...; 

Hƣớng tới việc QTDND hiểu và xây dựng, vận hành phần mềm quản lý hoạt động đáp 

ứng yêu cầu về công nghệ thông tin (Thông tƣ số 09/2020/TT-NHNN ngày 

21/10/2020,...), quy định pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ hoạt động; Bảo mật thông 

tin theo quy định; Nâng cao mức độ tin học hóa các nghiệp vụ của QTDND để tiết kiệm 

nhân sự, hiện đại hóa việc quản trị nội bộ và thực hiện nghiệp vụ hoạt động; hạn chế tối đa 

sự can thiệp, sai sót của cán bộ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. Hƣớng tới chuẩn hóa 

thông tin, dữ liệu lƣu trữ và truyền báo cáo đảm bảo đầy đủ, kịp thời đáp ứng các quy định 

về an toàn, phòng chống rửa tiền, kế toán, kho quỹ, nhân sự,... 

b) Đối với Ngân hàng Hợp tác xã, hệ thống Qũy tín dụng nhân dân:  

- Thay đổi tƣ duy, lấy khách hàng là trung tâm, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu 

lớn cùng với việc thay đổi văn hóa kinh doanh, phƣơng thức quản trị, đầu tƣ công nghệ, 

tích hợp kênh phân phối, tập trung nguồn lực để triển khai mạnh mẽ theo tốc độ thay đổi 

công nghệ và nhu cầu của khách hàng. 
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- Hƣớng dẫn và có các hình thức cung cấp thông tin cho khách hàng để nâng cao 

nhận thức của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng số. Từ đó, giúp thúc đẩy tạo 

lập môi trƣờng ý thức về an toàn thông tin và nâng cao lòng tin của ngƣời sử dụng dịch vụ 

vào các hệ thống dịch vụ tài chính trực tuyến. 

- Hợp tác với các nhà mạng trong việc xây dựng kho dữ liệu sinh trắc học và đây sẽ 

là nền tảng cực kỳ có lợi cho việc xây dựng kho dữ liệu quốc gia trong tƣơng lai nói chung 

và xây dựng hệ thống eKYC nói riêng. 

3. Đề xuất và kiến nghị để phát triển Tổ chức tín dụng là HTX trong kỷ 

nguyên số: 

Để phát triển TCTD là HTX trong kỷ nguyên số lấy việc ứng dụng CNTT làm nền 

tảng quan trọng, trong đó NHHTX giữa vai trò là tổ chức đầu mối của hệ thống QTDND, 

NHNN có một số đề xuất và kiến nghị để thực hiện những giải pháp nêu trên nhƣ sau: 

3.1. Đối với Chính phủ:  

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực ngân hàng thích ứng với 

cuộc CMCN 4.0 hỗ trợ chuyển đổi số thông qua việc tạo thuận lợi thúc đẩy mô hình kinh 

doanh, quản trị điều hành theo hƣớng bứt phá, đổi mới sáng tạo. Các chính sách tạo lập 

môi trƣờng cho phát triển ngân hàng số gồm các chính sách tạo dựng nền tảng thông tin, 

cơ sở dữ liệu công dân quốc gia, quy định về quy trình định danh khách hàng điện tử và 

hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ.  

- Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng Luật Giao dịch điện tử thay thế hoặc sửa đổi, 

bổ sung Luật Giao dịch điện tử năm 2005 để tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành hoàn thiện 

các quy định pháp luật liên quan, giúp đẩy mạnh số hóa, ứng dụng kỹ thuật số, tạo môi trƣờng 

giao dịch thuận lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp qua kênh số, phƣơng thức điện tử.  

- Ban hành nghị định về định danh và xác thực điện tử và xây dựng hành lang pháp 

lý về bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tƣ dữ liệu ngƣời dùng trên môi trƣờng mạng. 

Ðồng thời, sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cƣ, có cơ chế cho 

phép ngành ngân hàng đƣợc kết nối và khai thác, chia sẻ thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ 

liệu này để đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phƣơng thức điện tử. 

- Ban hành các chƣơng trình, kế hoạch hành động khuyến khích sự phát triển của 

thanh toán trực tuyến, khuyến khích công nghệ tài chính phát triển, các chính sách liên quan 
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tới nguồn nhân lực, bảo vệ an toàn ngƣời dùng, nâng cao an ninh mạng. Các chính sách này 

cần hƣớng tới tạo môi trƣờng thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng số, trên cơ sở tạo môi 

trƣờng bình đẳng cho cạnh tranh, khuyến khích đổi mới và bảo vệ ngƣời tiêu dùng. 

- Sớm hoàn thiện và áp dụng các cơ chế khuyến khích sự phát triển của công nghệ 

tài chính, đặc biệt là đối với hoàn thiện và áp dụng khung thử nghiệm pháp lý đối với phát 

triển công nghệ tài chính.  

- Hỗ trợ khoản ngân sách thích hợp (giao Bộ Kế hoạch & Đầu tƣ hoặc Bộ Tài 

chính) để hỗ trợ tài chính cho NHHTX (nhƣ: tăng vồn điều lệ,...), hỗ trợ cho hệ thống 

QTDND có đƣợc phần mềm thống nhất thông qua NHHTX đầu mối thực hiện. 

3.2. Đối với Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Tăng cƣờng phối hợp với NHNN và các Bộ 

ngành liên quan xây dựng chiến lƣợc phát triển toàn diện CMCN 4.0, đặc biệt trong ngành 

Tài chính, ngân hàng tại Việt Nam. Xây dựng các mục tiêu chƣơng trình cụ thể thông qua 

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia để hỗ trợ sự phát triển ứng dụng CNTT, tiến bộ 

KHCN của CMCN 4.0 trong hoạt động của hệ thống TCTD nói chung và hệ thống 

QTDND nói riêng. 

3.3. Đối với Bộ Tài chính: Ủng hộ việc bổ sung tăng vồn điều lệ cho NHHTX, hỗ 

trợ tài chính cho NHHTX và hệ thống QTDND để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công 

nghệ thông tin, đào tạo mới, đào tạo nâng cao cho nhân viên của TCTD là HTX,… làm 

nền tảng chuyển đổi số phục vụ tốt cho thành viên và cộng đồng. 

3.4. Đối với chính quyền địa phương: Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (nhƣ: 

NHNN, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Cơ quan truyền thông…) và các đơn vị 

cung cấp dịch vụ Ngân hàng số chú trọng việc giáo dục và phổ cập kiến thức tài chính, 

nâng cao nhận thức của ngƣời dùng khi sử dụng các dịch vụ tài chính số… 
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CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÖC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Hợp tác xã là một thành phần kinh tế có những đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế 

quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trƣơng xuyên suốt và nhất quán của 

Đảng, Nhà nƣớc. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng đó, Nhà nƣớc đã có nhiều chính sách, 

tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển và bƣớc đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với 

phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, 

đòi hỏi kinh tế hợp tác xã ở nƣớc ta cần đổi mới mạnh mẽ để thích ứng và phát triển… 

Trong thời gian qua kinh tế hợp tác, hợp tác xã là mô hình kinh tế góp phần giải 

quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho thành viên và ngƣời lao động tại địa phƣơng cũng 

nhƣ góp phần tăng trƣởng kinh tế - xã hội đất nƣớc. Việc hình thành các chuỗi liên kết 

giữa hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp (DN) đóng một phần quan trọng, quyết định đến 

sự phát triển sản xuất và kinh tế. Thực tiễn cho thấy, phần lớn các mô hình liên kết, hợp 

tác hoạt động trong 40 năm qua từ khi có đổi mới, phát triển kinh tế thị trƣờng đã đi vào 

hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo ra vòng tròn khép kín giữa ngƣời 

sản xuất - HTX- DN - thị trƣờng, góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng 

doanh thu cho các thành phần sản xuất. Áp dụng phƣơng châm "hợp tác để đi xa hơn và đi 

vững vàng hơn" nhiều doanh nghiệp đã dần gặt đƣợc các thành công nhất định. Đặc biệt 

trong kỷ nguyên số, sử dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều 

hành và sản xuất đã gắn kết các đơn vị doanh nghiệp cùng nhau phát triển nâng cao năng 

suất hoạt động, tăng trƣởng kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, sức cạnh tranh trên thị trƣờng 

trong nƣớc và quốc tế sẽ ngày càng tăng cao. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra các thách 

thức khiến các đơn vị sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ phải thay đổi, thích ứng kịp với tình 

hình mới, tránh bị tụt hậu ngày càng xa về công nghệ, kỹ thuật và ứng dụng số hóa trong 

sản xuất, lƣu trữ và phân phối sản phẩm ở tất cả các quốc gia trên thế giới… Khu vực kinh 

tế hợp tác, hợp tác xã cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Các đơn vị kinh doanh ngày 

càng phải đối mặt, giải quyết vấn đề về chất lƣợng và cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực 

nông nghiệp, kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 
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Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, giai đoạn 2016-2020, cả nƣớc 

thành lập mới 10.749 HTX, bình quân 2.150 HTX/năm (tăng 2,6 lần so với giai đoạn 2011 

- 2015); trong đó, lĩnh vực nông nghiệp là 7.632 HTX, chiếm 71%, phi nông nghiệp là 

3.117 HTX, chiếm 29%; thành lập mới 81 liên hiệp HTX; 15.849 tổ hợp tác (THT), trong 

đó, có 9.984 THT nông nghiệp, 5.865 THT phi nông nghiệp. Do vậy, khu vực kinh tế này 

đã thu hút tạo điều kiện cho một lƣợng lớn ngƣời lao động tham gia vào hoạt động sản 

xuất, phát triển kinh tế. Cùng với sự phát triển về số lƣợng HTX, khu vực kinh tế tập thể, 

hợp tác xã tiếp tục phát triển đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nƣớc và gián tiếp 

hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên; góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo 

đảm an sinh xã hội.  

Nghị định số 906/VBHN-BKHĐT ngày 12 tháng 2 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã đã dành một chƣơng về chính 

sách hỗ trợ, ƣu đãi của Nhà nƣớc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trong đó chính 

sách đƣợc đặt vị trí đầu tiên là: 

1. Chính sách đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực; 

2. Chính sách xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng; 

3. Chính sách Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới. 

Điều đó cho thấy, sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc đối với hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã là rất đúng đắn và phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội trong kỷ 

nguyên số. 

Chính sách đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực đƣợc đặt ở vị trí đầu tiên, có nội 

dung: “Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo chính quy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, 

kỹ thuật đối với cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã.”. 

Điều đó cho thấy việc đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ của hợp tác xã giành đƣợc sự quan tâm 

đặc biệt của Chính phủ. 

Chính sách xúc tiến thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng có nội dung: “Nhà nước hỗ trợ 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia các triển lãm trong và ngoài nước; tổ chức các 

hội chợ, triển lãm dành riêng cho khu vực hợp tác xã; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, 

xuất xứ hàng hóa, xây dựng và triển khai cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại 

điện tử cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.” 
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Chính sách Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới có nội dung: “Quỹ Phát 

triển khoa học và công nghệ quốc gia và cấp tỉnh hàng năm dành một phần kinh phí hỗ 

trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đổi mới, ứng dụng công nghệ và thông báo kết quả 

thực hiện cho cơ quan quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nhà nước hỗ 

trợ nghiên cứu khoa học công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học 

công nghệ đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” 

Bƣớc sang giai đoạn 2021 - 2030, bối cảnh mới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức 

cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đòi hỏi các đơn vị hợp tác xã phải tự thay đổi 

phƣơng thức hoạt động để phù hợp yêu cầu, tận dụng tối đa lợi thế phát triển trong tất cả 

các lĩnh vực. Đây cũng là động lực để các hợp tác xã có nhiều cơ hội đƣợc học hỏi, và tiếp 

nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới, từ đó nâng cao năng lực quản lý, tổ 

chức, sản xuất và kinh doanh. Áp dụng kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ vào các 

khâu sản xuất, bảo quản, tiêu thu sản phẩm là một đòn bẩy quan trong giúp cho các doanh 

nghiệp liên kết cùng phát triển, tạo cơ hội phát triển bền vững đối với khu vực kinh tế hợp 

tác, hợp tác xã. Trong kinh doanh, áp lực cạnh tranh hàng hóa luôn diễn ra gay gắt, buộc 

các đơn vị kinh doanh, các hợp tác xã phải đối mặt và tìm hƣớng giải quyết phù hợp. Việc 

liên kết với nhau cùng giải quyết vấn đề sẽ tạo chuỗi gắn kết trong kinh doanh. Trong kỷ 

nguyên số, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại giúp cho việc gắn kết càng chặt chẽ và 

nhanh chóng, rút ngắn khoảng thời gian đợi thông tin hành chính. Để có thể đứng vững 

trong môi trƣờng khoa học kỹ thuật phát triển nhƣ hiện nay, tất cả các thành viên trong 

hợp tác xã, doanh nghiệp từ khâu quản lý, khâu sản xuất đến khâu kinh doanh thƣơng mại 

cần nắm vững khoa học, công nghệ hiện đại, không ngừng sáng tạo đổi mới để nâng cao 

chất lƣợng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, giảm thiểu nhân lực sản xuất, giảm giá thành 

sản phẩm, đƣa sản phẩm tới gần ngƣời tiêu dùng hơn nữa, hoàn thành mục tiêu sản xuất và 

kinh doanh của đơn vị. 

Trƣớc những đòi hỏi đó, một trong những nhiệm vụ cấp bách của giáo dục và đào 

tạo (GDĐT) là phải cung cấp nguồn nhân lực có năng lực phù hợp đáp ứng nhu cầu của thị 

trƣờng lao động trong kỷ nguyên số, có khả năng thích ứng với công nghệ thông tin, khoa 

học công nghệ. 

Vì các lý do nhƣ vậy, phạm vi của báo cáo này tập trung vào nội dung “Giáo dục, 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hợp tác, hợp 
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tác xã trong kỷ nguyên số”, đặc biệt nhấn mạnh đến chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo 

nói chung và giáo dục đại học nói riêng để cung cấp đƣợc nguồn nhân lực đáp ứng với các 

yêu cầu mới trong kỷ nguyên số. 

1. Sự cần thiết của chuyển đổi số trong kỷ nguyên số 

Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong công tác quản lý, phát triển xã hội, 

xây dựng thành phố thông minh, số hóa các thủ tục hành chính là những mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội của đất nƣớc trong thời kỳ mới. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 

số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trƣơng, chính sách chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ với mục tiêu tổng quát “Tận dụng có hiệu quả các cơ 

hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô 

hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện 

đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số, phát triển nhanh và bền vững dựa trên 

khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng 

cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi 

trường sinh thái”. Từ chủ trƣơng này, chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột 

chính: Chính phủ số; Kinh tế số; Xã hội số đã có sự thay đổi lớn trong những năm qua. 

Nhất là khi xảy ra dịch COVID-19 vào đầu năm 2020, để thích ứng với tình hình mới, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Trong đó, đáng chú ý là 

sự chuyển biến về nhận thức từ các cấp, các ngành đến ngƣời dân để duy trì cuộc sống 

bình thƣờng trong điều kiện mới. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển giao 

sản phẩm, phát triển kinh tế xã hội càng rõ trong giai đoạn này. 

Trong thời gian qua, chuyển đổi số tác động đến sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp, làm thay đổi phƣơng thức sản xuất, mô hình kinh doanh và cung ứng dịch 

vụ, cách làm việc và cách sống của con ngƣời, dẫn đến thay đổi cả môi trƣờng văn hoá và 

liên kết xã hội. Với sự thâm nhập ngày càng sâu của công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ 

số đang đặt ra những thách thức rất lớn, tiềm ẩn những rủi ro chƣa thể đoán định đối với 

sự phát triển của xã hội. Thế giới ảo đang tạo ra những hàng hoá và giá trị mới cho nền 

kinh tế, đồng thời cũng tạo ra những thế lực và cám dỗ với những rủi ro khó lƣờng cho xã 

hội. Doanh nghiệp sử dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô 

hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng 

nhƣ tăng tốc các hoạt động kinh doanh.  
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Qua đó, chuyển đổi số đã làm thay đổi nhu cầu ngƣời, yêu cầu số lƣợng lớn NNL 

trình độ cao và có kỹ năng chuyên sâu phải chuyên sâu liên quan tới công nghệ thông tin 

và kỹ thuật số, thay thế các vị trí lao động giản đơn, trình độ thấp của các ngành nghề 

truyền thống. Yêu cầu ngƣời lao động phải liên tục học tập nâng cao chuyên môn và kỹ 

năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao và luôn thay đổi. Do vậy, 

ngƣời lao động cần phải đƣợc trang bị kiến thức nền tảng chuyên môn vững chắc, năng 

lực tự học và khả năng thích ứng trong môi trƣờng quốc tế. 

Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và thời kỳ công nghệ số đang mở 

ra những cơ hội và thách thực lớn đối với toàn bộ nền kinh tế nƣớc ta, trong đó có khu vực 

kinh tế tập thể hợp tác xã. Trƣớc yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhƣ vậy, yêu cầu các 

doanh nghiệp, hợp tác xã phải liên kết hợp tác chặt chẽ với nhau để cùng tồn tại và phát 

triển. Để làm đƣợc nhƣ vậy, yêu cầu ngƣời lao động phải có các kỹ năng thích ứng với 

điều kiện phát triển xã hội thời kỳ mới. 

- Vai trò và sự cần thiết của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo 

Đứng trƣớc những thách thức này, xã hội tƣơng lai cần những con ngƣời đƣợc giáo 

dục toàn diện với những năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu mới trong kỷ nguyên số. 

Phát triển con ngƣời toàn diện phải đƣợc đặt ra là mục tiêu quan trọng hàng đầu của 

GDĐT, bắt đầu ngay từ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. 

Chuyển đổi số làm thay đổi mô hình và phƣơng thức cung cấp dịch vụ, trong đó có 

cả các dịch vụ trong lĩnh vực GDĐT. Trong xu thế toàn cầu hoá, các đại học danh tiếng ở 

các nƣớc tiên tiến đang tận dụng lợi thế thƣơng hiệu để thu hút tài năng và mở rộng tầm 

ảnh hƣởng, thúc đẩy cung cấp dịch vụ đào tạo xuyên biên giới. Từ nhiều năm nay, nhiều 

cơ sở giáo dục trong nƣớc đã khai thác các cơ hội hợp tác để mang đến cho ngƣời học các 

chƣơng trình liên kết quốc tế. Nhƣng với những tiến bộ của công nghệ, nhiều trƣờng đại 

học nƣớc ngoài đã chuyển dần sang cung cấp trực tiếp cho ngƣời học các khoá học trên 

nền tảng học tập trực tuyến hiện đại với kho học liệu lớn, đƣợc chọn lọc kỹ. Không bỏ qua 

cơ hội mang lại lợi nhuận lớn, một số tập đoàn công nghệ lớn cũng đã tận dụng khai thác 

nền tảng sẵn có và đặt chân vào lĩnh vực giáo dục. Xu hƣớng này một mặt giúp ngƣời Việt 

Nam có thêm cơ hội học tập những tiến bộ tri thức mới nhất với chi phí thấp, mặt khác gây 

áp lực cạnh tranh rất lớn lên hệ thống GDĐT trong nƣớc. 
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Áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ số đang tạo ra những cơ hội rất 

lớn để đổi mới mạnh mẽ mô hình nhà trƣờng, phƣơng thức tổ chức, phƣơng pháp, phƣơng 

tiện dạy và học, với chi phí đầu tƣ hợp lý. Chuyển đổi số giúp ngƣời học đƣợc tiếp cận với 

nguồn trí thức gần nhƣ vô tận của nhân loại, đƣợc chọn học lúc nào và ở đâu tiện lợi nhất, 

thậm chí còn có thể chọn đƣợc thầy cô nhƣ ý. Công nghệ cho phép học sinh đƣợc trải 

nghiệm nhiều hơn qua tƣơng tác trên môi trƣờng số, đƣợc hƣớng dẫn học theo lộ trình cá 

thể hoá phù hợp với bản thân. Dựa trên dữ liệu và công nghệ, nhà trƣờng tổ chức quản lý 

tốt hơn, ra quyết định đúng đắn hơn, có điều kiện nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo 

dục, đồng thời mở rộng quy mô đào tạo, tăng khả năng tiếp cận cho ngƣời học.  

Việc chuyển mạnh quá trình GDĐT từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển 

toàn diện năng lực và phẩm chất ngƣời học; từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức 

học tập đa dạng, chú ý dạy và học trực tuyến, qua Internet, truyền hình nhƣ trong giai đoạn 

thực hiện giãn cách xã hội trong gần 2 năm qua khi toàn thế giới đối mặt với đại dịch 

COVID-19. Trong thực hiện giãn cách xã hội, Bộ GDĐT đã đƣa ra các văn bản hƣớng dẫn 

các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo2 triển khai các chƣơng trình dạy và học trực tuyến, đánh 

giá kết quả học trực tuyến. Qua thực tế đó cho thấy giáo dục Việt Nam đã kịp ứng phó với 

việc tổ chức và giảng dạy theo phƣơng thức trực tuyến, ứng dụng khoa học công nghệ hỗ 

trợ GDĐT, có thể đa dạng hóa các hình thức giáo dục phù hợp xu thế thời đại. 

Bên cạnh đó, cũng cần tăng cƣờng giáo dục cho ngƣời học về các hoạt động xã hội, 

nghiên cứu khoa học với giáo dục, kết hợp với giáo dục gia đình, nhà trƣờng và xã hội để 

đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, 

xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, 

tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế…; qua đó tạo ra các chuyển biến căn bản, mạnh mẽ 

về chất lƣợng, hiệu quả trong GDĐT, tạo ra NNL chất lƣợng cao. 

2. Giáo dục đại học với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

2.1 Các chính sách chủ yếu 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nƣớc năm 2021, Bộ GDĐT đã tổ chức xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, bám sát 

các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo đƣợc giao, cụ thể hóa thành 121 
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nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành của Bộ, của ngành trong 

năm 2021. 

Bộ GDĐT đang tích cực xây dựng Chiến lƣợc phát triển GDĐT giai đoạn 2021-

2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai 

Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

2021-2025 và Chƣơng trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để ban hành 

trong Quý II năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành. Cụ thể: 

- Thực hiện công tác rà soát, quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục đào tạo trong cả 

nƣớc bao gồm: quy hoạch mạng lƣới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và quy hoạch 

mạng lƣới cơ sở giáo dục đại học và sƣ phạm; 

- Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên các cấp và tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vất 

chất cho các hoạt động GDĐT; 

- Nâng cao chất lƣợng GDĐT, cụ thể: nâng cao chất lƣợng giáo dục mầm non, 

chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ em bƣớc vào lớp 1; tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục phổ 

thông cả đại trà và mũi nhọn để duy trì các kết quả đã đạt đƣợc trong thời gian qua; tăng 

cƣờng kiểm định cơ sở giáo dục đại học và chƣơng trình đào tạo giáo dục đại học; thực 

hiện công tác khảo thí, đánh giá trong giáo dục; 

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong GDĐT: ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý hành chính, quản lý giáo dục nhƣ triển khai số hóa thông tin, kết quả học tập 

của học sinh, sinh viên, triển khai các chƣơng trình e-learning, làm phong phú nguồn học 

liệu3, tăng cƣờng các bài giảng trực tuyến, công nhận các học phần trực tuyến trong giáo 

dục đại học… 

2.2. Những kết quả đã đạt được 

Trong thời gian qua, với vai trò đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nƣớc, 

Bộ GDĐT đã không ngừng xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để gắn 

liền với thực tế xã hội, định hƣớng các cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực có 

ích cho xã hội. Triển khai các văn bản quy phạm, thực hiện các chiến lƣợc phát triển đã 

đƣợc Đảng, Nhà nƣớc phê duyệt, trong thập kỷ vừa qua, quy mô đào tạo nguồn nhân lực 

nƣớc ta đƣợc mở rộng, lực lƣợng lao động tăng từ gần 50,4 triệu ngƣời năm 2010 lên 
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khoảng 54,6 triệu ngƣời năm 2020 với cơ cấu lao động hợp lý, chất lƣợng ngƣời lao động 

đƣợc cải thiện đáng kể, ngày càng phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. Tính đến năm 2020, 

hiện đang có 7179 chƣơng trình đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại 242 cơ sở 

giáo dục đại học. Tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2020 là 263.172 ngƣời với các hình 

thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo từ xa. Nhƣ vậy, tỉ lệ lao động qua đào 

tạo cũng tăng từ 40% năm 2010 lên 64% năm 2020. Trong đó, tỉ lệ lao động qua đào tạo 

có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 14,6% năm 2010 lên 24,5% vào năm 20205. 

Hiện đào tạo nguồn nhân lực đã đƣợc phân cấp, các cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo 

theo đặt hàng, đáp ứng theo nhu cầu xã hội. Để đẩy mạnh công tác đào tạo tập trung, các 

hiệp hội ngành nghề sản xuất cần xác định nhu cầu theo từng ngành, từng trình độ đào tạo 

và ứng với yêu cầu phát triển kinh tế của từng vùng từng địa phƣơng. Thông qua đó, tiến 

hành đặt hàng các cơ sở đào tạo. Chính phủ đã phê duyệt các vùng kinh tế trọng điểm với 

các thế mạnh kinh tế riêng của từng vùng. Do vậy, việc phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác 

xã nên gắn liền với kinh tế vùng, kinh tế địa phƣơng. Qua đó, có các giải pháp đào tạo tập 

trung, có trọng điểm và tăng cƣờng hợp tác đào tạo của các cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu 

nguồn nhân lực cho vùng, tránh trƣờng hợp đào tạo nhiều, dƣ thừa gây lãng phí. 

2.3. Một số tồn tại, hạn chế 

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã yêu cầu đội ngũ nguồn nhân lực phong phú, đa dạng với 

nhiều trình độ khác nhau. Nhiều hợp tác xã nhỏ, lẻ, manh múm, ngƣời lao động chƣa đƣợc 

đào tạo chuyên sâu, thƣờng qua truyền đạt kinh nghiệm khiến cho sản phẩm chƣa đƣợc 

tinh, chất lƣợng chƣa cao. Tuy nhiên, chƣa có một kế hoạch đặt hàng đào tạo cụ thể cho 

từng nhóm ngành đào tạo, cho từng khu vực, từng lĩnh vực hoạt động cụ thể hoặc thế 

mạnh của kinh tế hợp tác, hợp tác xã. 

Do đó, cần có kế hoạch xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế đặt 

hàng nguồn nhân lực cho từng nhóm ngành nghề, theo từng địa phƣơng, vùng kinh tế với 

các đơn vị đào tạo cụ thể; xác định các năng lực cần có để hỗ trợ đào tạo chuyên sâu cho 

ngƣời lao động tại các hợp tác xã; đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

thông qua sự phối hợp giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, tăng cƣờng khai thác các 

lợi thế tiềm năng của từng địa phƣơng, khu vực và vùng kinh tế.  
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Ngoài ra, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội hợp 

tác xã để xác định nhu cầu nguồn lao động cho từng ngành nghề theo từng nhóm trình độ. 

Nhiều ngành nghề đào tạo ra cũng không đƣợc sử dụng hết, vẫn còn tình trạng đào tạo 

thừa nguồn nhân lực. Mức độ thu hút nghề nghiệp, việc làm trong kinh tế hợp tác, hợp tác 

xã cần đƣợc quan tâm cải thiện nâng cao, từ đó hấp dẫn đối với các lao động có trình độ 

cao, chất lƣợng cao. Đó cũng sẽ là tiền đề để các cơ sở GDĐH có động lực mở thêm 

ngành nghề đào tạo, gia tăng quy mô và chất lƣợng đào tạo cho các lĩnh vực này. 

Bên cạnh đó, sự gắn kết của các HTX với các cơ sở đào tạo còn rất hạn chế, hầu 

nhƣ thiếu sự liên kết và phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu. Ngƣời học cũng ít có cơ hội 

thực tập, tham quan học hỏi trong các HTX hơn so với các loại hình doanh nghiệp, tổ 

chức, cơ quan khác. Do vậy, cần phải tăng cƣờng, gắn chặt hơn mối quan hệ hợp tác, hỗ 

trợ, liên kết này. 

Tiếp theo, năng lực quản trị HTX nhìn chung còn ở mức thấp, cần phải đƣợc chú 

trọng bồi dƣỡng, đào tạo để cải thiện, nâng cao. Lý do là vì phần lớn HTX quy mô nhỏ, 

công nghệ lạc hậu, năng lực tài chính và quản trị yếu, phát triển chƣa đồng đều giữa các 

vùng, địa phƣơng, giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, khả năng huy động 

nguồn lực và áp dụng công nghệ cao còn hạn chế. Đây cũng là một hạn chế có thể khắc 

phục thông qua đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao năng lực. 

3. Định hƣớng và giải pháp về giáo dục đại học trong thúc đẩy kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên số 

3.1. Định hướng chung về giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030 

Trƣớc các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc trong giai đoạn mới, Bộ 

GDĐT đã đƣa ra một số định hƣớng chính trong phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt giáo 

dục đại học, nhƣ sau: 

Hoàn thiện thể chế, chính sách GDĐH, hoàn thiện các văn bản thực thi luật và hệ 

thống chính sách đảm bảo đồng bộ, thống nhất; hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo sự 

minh bạch và bình đẳng trong hệ thống GDĐH; đổi mới quản lý nhà nƣớc về GDĐH gắn 

với đổi mới quản trị nhà trƣờng; hoàn thiện cơ chế tự chủ, quản trị nhà trƣờng; quản lý đầu 

ra dựa trên các tiêu chí, chuẩn nhƣng đồng thời cũng đảm bảo quản lý quá trình, đặc biệt là 

quản lý theo thời gian thực, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng, bình đẳng. 
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Tối ƣu hóa hệ thống cơ sở GDĐH: Quy hoạch, sắp xếp mạng lƣới cơ sở GDĐH; 

triển khai quy hoạch; sắp xếp, tái cấu trúc quản lý của các cơ quan nhà nƣớc đối với các cơ 

sở GDDH; Quy hoạch theo hƣớng mở, phát triển các đại học, trƣờng đại học có điều kiện 

đảm bảo chất lƣợng tốt; trong đó đặc biệt là các trƣờng đại học tƣ thục và trƣờng đại học có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TƢ về phát triển mạng lƣới 

cơ sở nghiên cứu khoa học trong các trƣờng đại học. Thực hiện theo lộ trình, hƣớng đi phù 

hợp tránh xáo trộn ảnh hƣởng đến hoạt động của các trƣờng đại học, hệ thống đại học. 

Đổi mới cơ chế tài chính và tăng cƣờng đầu tƣ cho GDĐH; tăng cƣờng nguồn lực 

cho GDĐH và hiệu quả đầu tƣ cho GDĐH. Xây dựng cơ chế tài chính giáo dục đại học 

bảo đảm đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn trong thực hiện chủ trƣơng đổi mới cơ chế hoạt 

động, tự chủ trong giáo dục đại học tạo sự đột phá về chất lƣợng và hiệu quả; từng bƣớc 

tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ công và có chính sách hỗ trợ phù hợp cho đối 

tƣợng chính sách, ngƣời nghèo, ngƣời yếu thế trong xã hội.  

Phát triển hạ tầng cơ sở GDĐH; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ là đột 

phá chiến lƣợc; đổi mới phƣơng pháp dạy và học; tăng năng suất, hiệu quả dạy và học; hiệu 

quả công tác quản lý; thay đổi về chất từ giáo viên, giảng viên, ngƣời học, cơ sở đào tạo. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông; bảo đảm các chính sách của Đảng, của Nhà nƣớc, 

của ngành đƣợc lan tỏa và tạo đƣợc sự đồng thuận trong xã hội; tạo động lực cho sự tham 

gia của tất cả các bên liên quan vào sự nghiệp phát triển GDĐH Việt Nam. 

3.2. Định hướng và giải pháp của giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên số 

Bƣớc sang giai đoạn 2021 - 2030, bối cảnh mới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức 

cho khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã, đòi hỏi phải tự thay đổi phƣơng thức hoạt động 

để phù hợp yêu cầu, tận dụng tối đa lợi thế phát triển trong tất cả các lĩnh vực. Để có 

nguồn nhân lực phù hợp, với vai trò đào tạo nguồn nhân lực chung cho xã hội, đáp ứng 

mọi yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ GDĐT đã đƣa ra một số định hƣớng giáo dục 

nâng cao chất lƣợng nguồn lao động nhƣ sau: 

(1) Phát triển hệ thống dữ liệu quốc gia về GDĐT 

Thông qua các việc rà soát, ban hành các văn bản quy định về cập nhật, khai thác 

và sử dụng dữ liệu GDĐT; hoàn thiện, tích hợp dữ liệu thiết yếu của các bậc học và kết 

nối liên thông với trục tích hợp dữ liệu quốc gia; mở chuẩn kết nối, tạo điều kiện cho các 
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bên tham gia phát triển các nền tảng và ứng dụng; khai thác các công cụ phân tích dữ liệu 

để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quản trị, quản lý giáo dục. 

(2) Phát triển, khai thác hệ thống học liệu và môi trường học tập số 

 Cộng đồng cùng đóng góp xây dựng và khai thác kho học liệu mở igiaoduc.vn; 

hợp tác phát triển một nền tảng đại học số Việt Nam (DUP), dùng chung cho các trƣờng 

đại học; tăng cƣờng các hình thức học kết hợp; khuyến khích các mô hình thử nghiệm (lớp 

học, trƣờng học thông minh…); rà soát, ban hành các văn bản quy định và hƣớng dẫn và 

tuyên truyền thay đổi nhận thức, tƣ duy, phƣơng pháp dạy học cho giáo viên. 

(3) Xây dựng và triển khai khung năng lực số cho học sinh phổ thông 

 Hợp tác với UNICEF xây dựng khung kỹ năng số cho học sinh phổ thông, tƣơng 

thích với các chuẩn phổ biến trên thế giới; triển khai qua môn Tin học phổ thông trong 

CTGDPT 2018 và các hoạt động phát triển kỹ năng số học sinh; triển khai các giải pháp 

công nghệ nhằm đánh giá và nâng cao kỹ năng số của học sinh. 

(4) Phát triển nhân lực trình độ cao với ứng dụng CNTT 

 Phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội ngành nghề xây dựng các yêu cầu năng lực 

CNTT cơ bản để đào tạo cho ngƣời lao động có khả năng sử dụng, ứng dụng và phát triển 

kỹ thuật số vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tận dụng các công nghệ “chuyển đổi 

số” để đào tạo nhân lực trình độ cao cho chuyển đổi số; tăng cƣờng hợp tác với doanh 

nghiệp, gắn kết đào tạo với thực tế nghề nghiệp. 

4. Kết luận  

Trong sự phát triển kinh tế đất nƣớc, kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã và đang khẳng 

định vai trò quan trọng. Ngƣời lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng cần đƣợc 

GDĐT về công nghệ thông tin, nghề nghiệp chuyên sâu để phù hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào trong hoạt động sản xuất, 

phân phối sản phẩm giúp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cƣờng hợp tác sản xuất. Giáo 

dục và đào tạo dành cho nguồn nhân lực tƣơng lai luôn là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với 

giáo dục quốc gia, đặc biệt là trong kỷ nguyên số. Sự gắn kết, hợp tác giữa các cơ sở 

GDĐH với khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã ngày càng cần đƣợc đẩy mạnh, đồng thời 

ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, từ đó nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đáp 

ứng yêu cầu của khu vực kinh tế quan trọng này./. 



65 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CHO KHU VỰC KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ THÔNG QUA 

CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Cục Phát triển doanh nghiệp 

1. Bối cảnh và mục tiêu Chƣơng trình 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và các 

hộ kinh doanh đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ và tác động bởi đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã và đang thay 

đổi cuộc sống, thói quen của con ngƣời, gây ra những khó khăn, thách thức chƣa từng có, 

buộc các nhà sản xuất và ngƣời tiêu dùng phải thay đổi và thích ứng.   

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh đã đƣợc Đảng, Chính phủ, 

Thủ tƣớng Chính phủ xác định là giải pháp quan trọng, là xu hƣớng tất yếu để các cơ sở sản 

xuất kinh doanh nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tồn tại, tăng tốc và phát triển. 

Trong các cơ sở sản xuất, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn 

thành phần trong nền kinh tế. Ƣớc tính đến tháng 6/2021 cả nƣớc có 26.642 hợp tác xã 

(HTX), 96 Liên hiệp HTX và 72.921 tổ hợp tác. Tổng số thành viên HTX là 5.725.547 thành 

viên và khoảng 800 nghìn lao động. Các HTX đang đóng vai trò quan trọng đóng góp vào quá 

trình phát triển kinh tế, tạo việc làm, an sinh xã hội, đặc biệt tại khu vực nông thôn.  

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX càng thể hiện vai trò của mình, khi 66% 

các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
12

. HTX cũng có vai trò trong kết nối giữa hộ 

nông dân quy mô nhỏ với doanh nghiệp thông qua liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trong 

điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, đã xuất hiện những mô hình HTX tham gia liên kết với 

doanh nghiệp rất thành công. Các HTX này có thể tham gia vào một hoặc nhiều khâu của 

chuỗi giá trị liên kết, đồng thời tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm của thành viên. Đã xuất hiện 

ngày càng nhiều mô hình HTX nông nghiệp với cách thức tổ chức sản xuất mới sáng tạo, ứng 

                                              

12 Số liệu từ Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm 2021 
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dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất, hiệu quả hoạt động cao trong từng 

lĩnh vực, phù hợp với vùng miền, ngành hàng nông sản chủ lực. 

Tuy nhiên, đa số các HTX ở quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực tài chính và 

quản trị yếu. Đại dịch Covid-19 cũng đã gây ra những khó khăn, ảnh hƣởng nghiêm trọng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, bộc lộ những hạn chế, yếu kém nội tại 

trong các HTX.  

Chính vì vậy, từ tháng 01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đã ban hành và triển khai 

Chƣơng trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 nhằm tăng cƣờng 

ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, trong đó có các HTX.  

Mục tiêu tới năm 2025, Chƣơng trình sẽ hỗ trợ: (i) 100% các cơ sở sản xuất kinh 

doanh đƣợc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; (ii) Tối thiểu 100.000 cơ sở sản xuất 

kinh doanh đƣợc hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; (iii) Tối thiểu 100 cơ sở sản xuất kinh 

doanh đƣợc hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; 

(iv) Thiết lập mạng lƣới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tƣ vấn, cung cấp 

giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số. 

Các giải pháp mà Chƣơng trình đƣa ra nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, bao gồm 

HTX chuyển đổi số gồm 4 nhóm giải pháp: (i) chuyển đổi về nhận thức, tầm nhìn và chiến 

lƣợc; (ii) hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh; (iii) hỗ trợ số hóa các quy trình quản trị; 

và (iv) hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho các 

nhà sản xuất. 

1. 2. Một số hoạt động và tác động của Chƣơng trình 

Sau 6 tháng triển khai, Chƣơng trình đã phối hợp với các đối tác triển khai nhiều 

hoạt động, trong đó giai đoạn đầu đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, kiến thức, 

thông tin cho cộng đồng các cơ sở sản xuất, bao gồm các HTX. 

a) Đối với giải pháp chuyển đổi nhận thức 

- Tổ chức các diễn đàn nâng cao nhận thức, tƣ vấn trực tiếp, kết nối giải pháp cho 

doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế; phối hợp với Cơ quan Phát triển 

doanh nghiệp Singapore chia sẻ kinh nghiệm của Singapore khi chuyển đổi số cho các 



67 

doanh nghiệp sản xuất; phối hợp với các tập đoàn công nghệ trong nƣớc và quốc tế chia sẻ 

kinh nghiệm chuyển đổi số trong từng nghiệp vụ, lĩnh vực (qua các số liệu thống kê, hơn 

6.000 cơ sở sản xuất kinh doanh đã tiếp cận các hoạt động này của Chƣơng trình)
13

. 

- Xây dựng công cụ đánh giá chuyển đổi số để cơ sở sản xuất kinh doanh tự đánh 

giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, công bố trên trang điện tử Chƣơng trình 

http://digital.business.gov.vn với gần 300 cơ sở sản xuất kinh doanh đã đánh giá, sử dụng. 

Hiện tại, Chƣơng trình vẫn đang tiếp tục cải tiến, phát triển các công cụ chuyên sâu phục 

vụ cho công tác đánh giá, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi 

số hiệu quả hơn. 

- Công bố tài liệu Hƣớng dẫn chuyển đổi số cho DN tại Việt Nam nhằm đƣa ra các 

kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số một cách độc lập cho doanh 

nghiệp, đặc biệt là DNNVV tham khảo. Đây là tài liệu chính thức đầu tiên từ phía các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc công bố rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa chỉ 

http://ebook.business.gov.vn. Tài liệu này đã nhận đƣợc các phản hồi tích cực từ cộng đồng 

doanh nghiệp và các chuyên gia. Sau 2 ngày công bố, hơn 3000 lƣợt truy cập ấn phẩm điện tử 

với nhiều mục đích khác nhau nhƣ tìm hiểu kiến thức để áp dụng chuyển đổi số cho đơn vị 

mình, đào tạo nội bộ, nghiên cứu, phục vụ giảng dạy và tƣ vấn. Chƣơng trình cũng đã tiến 

hành truyền thông rộng rãi qua hệ thống các cơ quan đăng ký kinh doanh tại 63 địa phƣơng, 

qua đó tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể tiếp cận đƣợc các kiến thức, công cụ, hoạt 

động hỗ trợ của Chƣơng trình, hƣớng tới mục tiêu 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đƣợc nâng 

cao nhận thức về chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025. 

- Chƣơng trình đã xây dựng khóa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến cho doanh 

nghiệp về chuyển đổi số để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, nâng cao năng lực 

chuyển đổi số. Trong 6 tháng triển khai, Chƣơng trình đào tạo trực tiếp cho 200 doanh nghiệp; 

xây dựng Hệ thống đào tạo trực tuyến e-learning tại địa chỉ 

https://vietnamsme.gov.vn/elearning/. Đến nay, Hệ thống đã có 46 chuyên đề đào tạo trực 

tuyến với hơn 500 clip (mỗi clip dài từ 7-10 phút) và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, tài liệu 

                                              

13 Chƣa thống kê các doanh nghiệp tiếp cận gián tiếp, tiếp cận tài liệu, kiến thức về chuyển đổi số của Chƣơng trình 

qua chia sẻ lại trong cộng đồng. 

http://digital.business.gov.vn/
http://ebook.business.gov.vn/
https://vietnamsme.gov.vn/elearning/
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tham khảo, cấp chứng chỉ trực tuyến…; phục vụ hơn 6.500 học viên đăng ký học tập và 

khoảng gần 20.000 lƣợt truy cập, trải nghiệm các chuyên đề đào tạo trực tuyến trên Hệ thống. 

b) Đối với giải pháp hỗ trợ số hóa mô hình kinh doanh, quản trị và chuyển đổi số 

toàn diện 

- Chƣơng trình đã xây dựng tài liệu hƣớng dẫn chung cho các cơ sở sản xuất, chủ 

yếu quy mô nhỏ và vừa, trong đó có chỉ dẫn các giải pháp công nghệ, để từ đó các cơ sở 

sản xuất có thể tự triển khai các hoạt động chuyển đổi số tại doanh nghiệp mình. 

- Đối với những cơ sở có mức độ chuyển đổi số phức tạp hơn, Chƣơng trình đã 

hình thành Mạng lƣới chuyên gia về chuyển đổi số và cử chuyên gia đến một số doanh 

nghiệp sau khi sàng lọc để tƣ vấn trực tiếp, xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh 

nghiệp. Mục tiêu trong năm 2021 hỗ trợ đƣợc tối thiểu 15 doanh nghiệp trở thành các 

thành công điển hình về chuyển đổi số, để từ đó lan tỏa tới cộng đồng;  

- Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp mà phần lớn hƣớng tới các HTX, Chƣơng trình 

đã phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị trƣờng Nông sản (thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) và Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại và Đầu tƣ (thuộc Liên minh 

Hợp tác xã Việt Nam) và Grab Việt Nam triển khai sáng kiến hỗ trợ Chuyển đổi số, kết 

nối tiêu thụ nông sản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam với 3 mục tiêu chính: 

+ Nghiên cứu, xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, thúc đẩy tiêu thụ 

nông sản trên nền tảng số.  

+ Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các nhà sản xuất nông nghiệp và ngƣời 

tiêu dùng. Cụ thể, các bên sẽ hợp tác tổ chức các chƣơng trình truyền thông, tập huấn, 

hƣớng dẫn về tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình chuyển đổi số, đƣa nông sản lên nền tảng 

thƣơng mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, ngƣời 

nông dân sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Ngƣời tiêu dùng đƣợc khuyến khích mua sắm 

và sử dụng sản phẩm nông nghiệp chất lƣợng cao từ các nhà sản xuất nông nghiệp tham 

gia các nền tảng số này.  

+ Nâng cao năng lực triển khai chuyển đổi số, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên các 

nền tảng số cho các nhà sản xuất nông nghiệp, trong đó có lồng ghép thử nghiệm nền tảng 

của Grab để đánh giá hiệu quả thực thi. Để thực hiện mục tiêu này, các bên có kế hoạch 
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tập huấn, liên kết, hƣớng dẫn, hỗ trợ các nhà sản xuất nông nghiệp đăng ký và đƣa sản 

phẩm lên các nền tảng nông nghiệp số để bán trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng. Các hoạt động 

hỗ trợ, liên kết, kết nối các nhà sản xuất nông nghiệp để cung cấp nông sản là đầu vào có 

các chứng nhận thực hành sản xuất tốt (VietGAP, GlobalGAP), có nguồn gốc sản phẩm rõ 

ràng cho các đơn vị bán hàng, kinh doanh liên quan khác trên nền tảng số cũng sẽ đƣợc 

chú trọng.  

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ 

quan trung ƣơng và địa phƣơng, các nhà tài trợ, tổ chức hiệp hội, các trƣờng đại học và 

các công ty công nghệ trong và ngoài nƣớc đẩy mạnh các hoạt động của Chƣơng trình./. 
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CHƢƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ 

KINH DOANH HỢP TÁC XÃ 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh  

1. Những kết quả đã đạt đƣợc qua quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực 

đăng ký hợp tác xã   

Đổi mới sáng tạo là xu hƣớng tất yếu của các quốc gia nếu muốn phát triển nhanh, 

hiệu quả và bền vững, nhất là các nƣớc đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây là một 

chủ trƣơng lớn, quan trọng, định hƣớng mang tầm chiến lƣợc của Đảng và Nhà nƣớc. 

Trong đó, thúc đẩy chuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng của đổi mới 

sáng tạo. Đây cũng là con đƣờng hiệu quả nhất, ngắn nhất và nhanh nhất để giúp Việt 

Nam có thể vƣơn lên trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.  

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong các cơ quan nhà nƣớc, xác định đây là động 

lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới nhằm tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện 

thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành 

Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế với quan điểm “Ứng dụng, phát triển 

công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là 

trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông 

nghiệp…”. Nghị quyết đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020“triển khai có hiệu quả 

chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử 

và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực”. Nhiều văn 

bản đã đƣợc ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông 

tin, bao gồm các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ về đẩy 

mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhƣ: Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 

15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 

phủ điện tử. Hầu hết các bộ, ngành và địa phƣơng đã có trang/cổng thông tin điện tử và 

ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-quyet-26-nq-cp-2015-chuong-trinh-thuc-hien-nghi-quyet-36-nq-tw-phat-trien-cong-nghe-thong-tin-271198.aspx
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hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc, 

tạo thuận tiện cho ngƣời dân và doanh nghiệp. 

Với tinh thần đi đầu trong đổi mới và lan tỏa tƣ duy đổi mới sáng tạo, thời gian vừa 

qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đã thực hiện thành công việc chuyển đổi số trong lĩnh vực 

đăng ký doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực đăng ký hợp tác xã, kể từ ngày 28/5/2019, Cục 

Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đã đƣa vào vận hành Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh các cơ 

quan đăng ký kinh doanh chịu áp lực ngày càng lớn về việc cắt giảm thời gian và chi phí 

thực hiện thủ tục hành chính, cũng nhƣ nhu cầu ngày càng tăng về việc sử dụng và chia sẻ 

thông tin thì việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã là 

một xu hƣớng tất yếu trong công tác quản lý nhà nƣớc, góp phần tạo ra sự thay đổi lớn so 

với trƣớc đây và bƣớc đầu đem lại những hiệu quả thiết thực: 

Một là, quy trình liên thông điện tử nghiệp vụ đăng ký kinh doanh và đăng 

ký thuế đối với hợp tác xã đã góp phần cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính và tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký 

hợp tác xã  

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân đăng ký hợp tác xã chỉ phải nộp một bộ 

hồ sơ duy nhất (gồm các thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế) tại một đầu 

mối tiếp nhận duy nhất (cơ quan đăng ký hợp tác xã) để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã (đồng thời là chứng nhận đăng ký thuế) và một mã số hợp tác xã duy nhất 

theo một quy trình chuẩn thống nhất trên phạm vi cả nƣớc. Cơ chế một cửa đã giúp giảm 

đáng kể thời gian cấp đăng ký hợp tác xã theo quy định từ 08 ngày làm việc (bao gồm 05 

ngày làm việc đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và 03 ngày làm 

việc đối với thủ tục đăng ký thuế) xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ 

sơ hợp lệ. 

Hai là, thiết lập cơ sở dữ liệu thống nhất có giá trị pháp lý là thông tin gốc 

về hợp tác xã trên phạm vi toàn quốc 

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã đã 

cơ bản hoàn thiện, trở thành kho dữ liệu có giá trị pháp lý là thông tin gốc về hợp tác xã. 

Việc cập nhật dữ liệu đăng ký hợp tác xã liên tục theo thời gian thực ở 63 tỉnh/thành phố 
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trên cả nƣớc vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hoạt động kết nối, chia 

sẻ, đối soát thƣờng xuyên với Cơ sở dữ liệu của ngành thuế đƣợc triển khai có hiệu quả, 

cho phép nắm bắt đƣợc thông tin cập nhật hàng ngày về tình hình đăng ký hợp tác xã trên 

cả nƣớc. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để thực hiện hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh 

và đăng ký thuế trong một quy trình đăng ký hợp tác xã duy nhất, giúp các hợp tác xã tiết 

kiệm đƣợc thời gian, chi phí. Tính đến thời điểm hiện tại, dữ liệu của 21.185 hợp tác xã đã 

đƣợc lƣu trữ, quản lý trên Hệ thống. 

Ba là, việc đẩy mạnh áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin đã mang lại 

những kết quả tích cực trong tiến trình cải cách đăng ký hợp tác xã 

Với việc đƣa vào vận hành Hệ thống thì quy trình, thủ tục đăng ký hợp tác xã đƣợc 

đã đƣợc điện tử hóa, công khai trên môi trƣờng mạng và áp dụng thống nhất trên phạm vi 

toàn quốc giúp cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu cũng nhƣ chuẩn 

bị các thủ tục đăng ký hợp tác xã. Đồng thời, Hệ thống cho phép cán bộ tại hơn 700 Phòng 

Tài chính kế hoạch thuộc UBND cấp huyện và cán bộ tại 63 Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ các địa phƣơng có thể thực hiện các thủ tục hành chính về 

đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống nhƣ cấp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi, tạm 

ngừng hoạt động, thông báo quyết định giải thể, giải thể...  

Kể từ ngày 28/5/2019 đến nay, Hệ thống đã tiếp nhận xử lý 18.466 hồ sơ đăng ký của 

hợp tác xã. Chỉ tính riêng trong 06 tháng đầu năm 2021, số lƣợng hồ sơ đƣợc xử lý trên Hệ 

thống là 5.344 hồ sơ, tăng 42,13% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy, tỷ lệ các địa 

phƣơng thực hiện các nghiệp vụ đăng ký hợp tác xã trên môi trƣờng điện tử đã tăng lên đáng kể.  

Bốn là, Hệ thống đã dần khẳng định được vai trò, giá trị đối với xã hội, đóng 

góp cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần minh bạch hóa thông tin về 

đăng ký hợp tác xã và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, 

đóng góp không nhỏ cho việc phát triển kinh tế - xã hội  

Trong năm 2020, dịch vụ tra cứu thông tin cơ bản, miễn phí của hợp tác xã cũng bắt 

đầu đƣợc triển khai trên Hệ thống. Mặc dù đây là hệ thống mới, số lƣợt truy cập của ngƣời 

sử dụng còn chƣa cao, nhƣng việc công khai thông tin cơ bản của hợp tác xã cũng là một 

bƣớc tiến trong việc minh bạch hóa, công khai hóa thông tin đăng ký hợp tác xã. Thành 

công của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hợp tác 
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xã cũng mang lại cho Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ giải 

thƣởng: “Cơ quan nhà nƣớc chuyển đổi số xuất sắc” trong năm 2019.  

2. Phƣơng hƣớng, kế hoạch chuyển đổi số trong giai đoạn tới 

Thời gian tới, việc tăng cƣờng chuyển đổi số đăng ký kinh doanh nói chung và lĩnh 

vực đăng ký hợp tác xã nói riêng cần tiếp tục đƣợc đẩy mạnh nhằm từng bƣớc đƣa quy 

trình quản lý đăng ký hợp tác xã của Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế, qua 

đó tạo môi trƣờng kinh doanh tiên tiến, hiệu quả, minh bạch và bình đẳng cho mọi thành 

phần, tổ chức kinh tế khi gia nhập thị trƣờng Việt Nam, trong đó có một số nội dung sau: 

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về đăng ký hợp 

tác xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số về 

đăng ký hợp tác xã. 

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp các ứng dụng về đăng ký hợp 

tác xã dựa trên khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0, nâng cấp và hoàn thiện 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống đăng ký thuế cũng nhƣ Hệ 

thống trao đổi thông tin giữa hai cơ quan để ứng dụng tin học hiệu quả hơn nữa, chia sẻ 

kết nối dữ liệu với các Bộ, ban ngành và địa phƣơng đã mở ra nhiều cơ hội hơn trong việc 

tiếp cận, khai thác thông tin, đồng thời gia tăng tính công khai, minh bạch về thông tin, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính.  

Thứ ba, tăng cƣờng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc cũng nhƣ ngƣời dân về vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số nói chung và 

trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã nói riêng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.      

Thứ tư, đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm, hỗ trợ những nguồn lực cần thiết cho 

cơ quan đăng ký hợp tác xã để đảm bảo đáp ứng đƣợc các yêu cầu về công nghệ thông tin 

trong quá trình chuyển đổi số, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao./. 
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THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA KINH TẾ  

HỢP TÁC, HTX TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

UBND tỉnh Nam Định 

Nam Định là tỉnh trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng có phong trào hợp 

tác xã phát triển từ khá sớm vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trƣớc. Đến tháng 7 năm 

2021, khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Nam Định có 469 hợp tác xã (HTX) và quỹ 

tín dụng nhân dân (362 HTX lĩnh vực nông nghiệp, 65 HTX phi nông nghiệp và 42 quỹ 

TDND) phủ kín địa bàn các địa phƣơng trong tỉnh với trên 375 nghìn thành viên. Các 

HTX đã đóng góp tích cực vào hoàn thành tiêu chí số 13 xây dựng nông thôn mới thời 

gian qua… 

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với kinh tế hợp tác, HTX trong bối cảnh hiện 

nay, nhất là trong kỷ nguyên mới của công nghệ 4.0; UBND tỉnh Nam Định đã ban hành 

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2019 “về phát triển HTX nông nghiệp hoạt động 

có hiệu quả, HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và HTX ứng dụng công nghệ 

cao trong nông nghiệp đến năm 2020” và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tập 

thể, HTX phát triển. Năm 2018-2020, tỉnh đã hỗ trợ các HTX nông nghiệp đầu tƣ xây 

dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh với kinh phí gần 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, 

kinh tế hợp tác, HTX mới bƣớc đầu tham gia ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, sản 

xuất nên vẫn chƣa đồng bộ và còn chậm.  

1. Thực trạng chuyển đổi số của các HTX  

Công tác chỉ đạo chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong những năm qua 

đƣợc đặc biệt quan tâm trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Liên 

minh HTX cùng với các sở, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức 

cho các cán bộ HTX; tƣ vấn, hỗ trợ các HTX đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số 

trong hoạt động quản lý, quản trị sản xuất kinh doanh nhƣng mức độ đạt đƣợc còn khiêm tốn.  

1.1. Quỹ tín dụng nhân dân 

100% quỹ tín dụng nhân dân đã thực hiện căn bản chuyển đổi số trong quản lý, hầu 

hết các quỹ đã áp dụng thanh toán điện tử, chuyển tiền điện tử….. 
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1.2. HTX giao thông, vận tải  

Các HTX vận tải, nhất là HTX vận tải khách đƣờng bộ và vận tải hàng hóa đƣờng 

thủy đã áp dụng chuyển đổi số trong quản lý hành trình, hoạt động phƣơng tiện. 

1.3. HTX nông nghiệp  

Các HTX nông nghiệp chủ yếu mới thực hiện một phần ở các HTX đánh bắt khai 

thác thủy hải sản, một số HTX nuôi trồng thủy sản, một số HTX sản xuất kinh doanh vật 

tƣ (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thủy sản), rau, củ, quả, hoa, cây 

cảnh,… Cụ thể nhƣ sau:  

- Về trang thiết bị phục vụ hoạt động của HTX: Hiện nay, mỗi HTX đều trang bị từ 

1-2 máy vi tính và đều đã kết nối mạng internet; một số HTX đã chủ động linh hoạt trong 

phƣơng thức quảng bá tiêu thụ sản phẩm, ngoài bán hàng theo phƣơng thức truyền thống 

HTX đã áp dụng công nghệ thông tin để bán hàng trên mạng internet, tuy nhiên mới chỉ 

giới thiệu trên tài khoản cá nhân của cán bộ trong hợp tác (facebook, zalo…). 

- Về áp dụng quy trình sản xuất chung: Hầu hết các HTX trong tỉnh đều áp quy 

trình sản xuất chung. Hiện đã có 18 HTX đang áp dụng quy trình sản xuất trồng trọt, chăn 

nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP đã đƣợc cấp giấy chứng nhận; 07 HTX có tem truy xuất 

nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa của HTX. 

- Về áp dụng công nghệ cao trong sản xuất: Có 20 HTX áp dụng công nghệ cao 

trong sản xuất (trong đó: số HTX áp dụng công nghệ cao trong canh tác 08 HTX; nuôi 

trồng, bảo quản 06 HTX; công nghệ tự động hóa 03 HTX; công nghệ sinh học; công nghệ 

sản xuất vật tƣ nông nghiệp 03 HTX). 

- Về xây dựng nhãn hiệu sản phẩm: 18 HTX đã có sản phẩm đƣợc UBND tỉnh công 

nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 4 sao; chủ yếu các HTX có sản phẩm OCOP thuộc huyện 

Hải Hậu với 11/18 HTX. 

- Về tổ chức dịch vụ thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm: Có 30 HTX 

đã đầu tƣ máy móc, trang thiết bị và liên kết với các HTX trong tỉnh sơ chế, chế biến, bảo 

quản sản phẩm nông sản nhƣ: HTX Bốn Thuận (huyện Vụ Bản), HTX Hải Điền, HTX 

Tiến Đạt (huyện Hải Hậu)…  
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- Về tham gia bảo hiểm nông nghiệp: Hiện nay UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đang chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện, tuy nhiên chƣa có HTX 

thực hiện tổ chức cho thành viên tham gia bảo hiểm nông nghiệp. 

Ngoài ra, toàn tỉnh đã có 32/146 sản phẩm OCOP do HTX làm chủ thể, chiếm 

21,9%. Bƣớc đầu các HTXNN tham gia Chƣơng trình đã từng bƣớc ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ: Xây dựng trang web, sử dụng thƣ 

điện tử và một số HTX đã sử dụng phần mềm kế toán, ứng dụng các hình thức thanh toán 

điện tử. Một số HTX tiêu biểu nhƣ: HTX dƣợc liệu ACT, HTX dịch vụ Linh Phát, 

HTXKDDVNN Toàn Thắng. 

2. Những hạn chế, yếu kém 

- Năng lực, trình độ của cán bộ quản lý HTX còn hạn chế, chủ yếu hoạt động theo 

kinh nghiệm, chƣa qua đào tạo, độ tuổi trung bình khá cao nên gặp khó khăn trong việc 

tiếp cận và thực hiện quá trình chuyển đổi số. Năng lực khai thác thông tin, mức độ sẵn 

sàng ứng dụng và tiếp nhận đổi mới khoa học, kỹ thuật còn rất hạn chế. 

- Thành viên của HTX nhìn chung còn thiếu kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin 

trong quá trình làm việc, thiếu kỹ năng phục vụ quá trình chuyển đổi số nhƣ tiếp cận thị 

trƣờng, ứng dụng công nghệ thông tin…Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị về công nghệ 

thông tin của HTX còn lạc hậu, nhiều HTX chƣa có máy tính, thiết bị để kết nối mạng. 

- Chuyển đổi số trong phát triển HTX, đặc biệt là đối với HTX nông nghiệp là vấn 

đề mới, đòi hỏi phải đƣợc bắt đầu từ sự chuyển đổi trong nhận thức, hành động của mỗi 

cán bộ quản lý, thành viên của HTX. Hầu hết các HTX nông nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ 

hoạt động với phƣơng thức thủ công, truyền thống, ngại thay đổi, ngại tiếp cận công nghệ 

thông tin trong quản lý, điều hành. Đồng thời năng lực tài chính yếu nên khó tiếp cận công 

nghệ tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm. 

3. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển HTX  

- Trƣớc mắt là phải tập trung tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về quá trình 

chuyển đổi số trong phát triển HTX cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc về kinh tế hợp 

tác các cấp; cán bộ chủ chốt, thành viên của HTX. Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về 

chuyển đổi số; tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình 

HTX trong và ngoài tỉnh thực hiện chuyển đổi số thành công. 
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-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh dịch vụ cho HTX để HTX thực sự làm vai trò cầu nối, dẫn dắt các thành viên 

trong sản xuất, xúc tiến thƣơng mại, quảng bá hình ảnh và tiến tới là tiêu thụ sản phẩm,... 

- Với đặc thù của HTX nông nghiệp, phải xây dựng một lộ trình chuyển đổi phù 

hợp để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi trong đó phải chú trọng: Công tác tổ chức tập huấn, 

đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ quản lý HTX về lợi ích của việc ứng 

dụng công nghệ số, thƣơng mại điện tử, tập trung vào kỹ năng tiếp thị, xây dựng kế 

hoạch, tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất và tiêu thụ…. 

- Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông 

nghiệp của các HTX nhƣ ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, 

kinh doanh; kiểm soát chất lƣợng, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm 

OCOP và các sản phẩm nông nghiệp bảo đảm nhanh chóng, chính xác, an toàn thực phẩm 

và bảo vệ môi trƣờng... 

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Hỗ trợ kinh phí để tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ quản lý HTX, cán bộ 

HTX tiếp cận sâu hơn về công nghệ thông tin; đồng thời rà soát, hoàn thiện và ban hành 

các cơ chế chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số 

trong phát triển HTX theo hƣớng bền vững. Hỗ trợ các HTX chuyển đổi số trong đó có hỗ 

trợ trang thiết bị, công cụ phục vụ chuyển đổi số dựa trên định hƣớng phát triển sản phẩm 

chủ lực của địa phƣơng. 

 - Triển khai thí điểm các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ số làm điểm để 

đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng nhƣ: Mô hình HTX chuyển đổi số lựa chọn 

3-5 HTX hoạt động đúng Luật HTX 2012 để hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác quản lý 

và phát triển sản xuất kinh doanh.  

4- Hỗ trợ các HTX nông nghiệp bán hàng trên sàn thƣơng mại điện tử của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (sanocop.vn)./. 
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THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP TÁC XÃ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

 

Chuyển đổi số là xu hƣớng tất yếu của sự phát triển, các HTX muốn tồn tại, phát 

triển không thể đứng ngoài cuộc, quan trọng nhất là phải thay đổi tƣ duy từ sản xuất 

truyền thống sang ứng dụng công nghệ. Các HTX phải tập trung giải quyết khó khăn về 

“nguồn vốn, quản lý”, tức là tập trung vào kỹ năng về marketing, xây dựng kế hoạch, tổ 

chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao... theo từng bƣớc để rút kinh 

nghiệm. Đặc biệt, chuyển đổi số cần phù hợp với từng HTX về cơ sở hạ tầng, trình độ 

nhân lực, mối quan hệ giữa công nghệ và khả năng vận dụng luôn phải song hành. Do 

đó, chuyển đổi số có thể đơn giản là số hóa, website, thƣơng mại điện tử hoặc đơn thuần là 

chuyển từ lao động tay chân sang tự động hóa... 

Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập 

thể, HTX, đặc biệt là Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Chính quyền 

điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình… trong đó xác định xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số là 1 trong 3 khâu 

đột phá, 1 trong 6 chƣơng trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 – 2025, là cơ sở quan trọng 

để các cơ quan quản lý nhà nƣớc tuyên truyền, hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 

trong việc chuyển đổi số. Đến thời điểm hiện tại, hạ tầng mạng viễn thông của tỉnh đã phủ 

rộng từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, phƣờng, thị trấn, bảo đảm phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nƣớc; đáp ứng nhu cầu ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của ngƣời dân, doanh nghiệp. 100% xã có sóng di 

động 2G/3G và 100% thị trấn, thành phố có sóng di động 4G, mạng Internet băng thông 

rộng cáp quang triển khai đến 100% các xã, phƣờng, thị trấn; hạ tầng CNTT tại các cơ 

quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT 

trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị. 

Tính đến 31/5/2021, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 424 HTX, trong đó có 323 

HTX lĩnh vực nông nghiệp; 62 HTX phi nông nghiệp và 39 quỹ tín dụng nhân dân. Tuy 

nhiên, thực tế cho thấy việc ứng dụng chuyển đổi số của các HTX trên toàn tỉnh vẫn còn 

hạn chế, nhất là các HTX nông nghiệp, thực trạng cụ thể nhƣ sau:  
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- Đối với việc chuyển đổi số của các HTX nông nghiệp: Tính đến nay, trong tỉnh có 

khoảng 10% HTX ứng dụng công nghệ cao (HTX sử dụng phần mềm quản lý và sản xuất 

thông minh). Trong đó, các HTX này chỉ tập trung vào ứng dụng công nghệ tƣới tiêu, hệ 

thống nhà lƣới, dán tem truy xuất nguồn gốc. Còn ứng dụng chuyển đổi số vào khâu chế 

biến, quản lý HTX, kinh doanh sản phẩm chƣa đƣợc quan tâm… Điều này khiến các HTX 

nông nghiệp rơi vào tình trạng không quản lý hiệu quả các nguồn lực và hạn chế sự tƣơng 

tác giữa các tác nhân liên quan trong hệ sinh thái. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số diễn 

ra còn rất chậm với quy mô đầu tƣ nhỏ, trình độ công nghệ không cao, đơn giản. Số HTX 

sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng, đổi mới vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh chiếm tỷ lệ rất thấp khoảng 20%, số còn lại chƣa sẵn sàng do không đủ điều 

kiện về tài chính, đất đai nhà xƣởng và năng lực vận hành. Khoảng 45% HTX sử dụng 

máy tính và ứng dụng các phần mềm vào hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu là phần 

mềm kế toán gửi nhận thƣ điện tử và tham khảo thông tin về sản phẩm, thị trƣờng), nhƣng 

cũng chỉ có khoảng gần 40% HTX có máy tính kết nối internet. Tỷ lệ hộ thành viên sử 

dụng điện thoại thông minh cho mục đích sản xuất là tƣơng đối thấp và biến động, chỉ đạt 

khoảng 10-20%, đa số các hộ mới chỉ tập trung sử dụng điện thoại để quảng bá sản phẩm 

thông qua các trang mạng xã hội. 

- Chuyển đổi số của các HTX phi nông nghiệp: Qua khảo sát, nắm bắt tình hình thì 

đa số HTX sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng, đổi mới vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh, một số chƣa sẵn sàng do không đủ điều kiện về tài chính, đất đai nhà 

xƣởng và năng lực vận hành. Khoảng 65% HTX sử dụng máy tính và ứng dụng các phần 

mềm vào hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu là phần mềm kế toán và một số phần 

mềm phục vụ sản xuất kinh doanh nhƣ phần mềm chạy máy CNC cho các sản phẩm đồ 

gỗ, mây tre…), trong đó có khoảng gần 80% HTX có máy tính kết nối internet. 

Nguyên nhân của vấn đề này là do nguồn lực tài chính đầu tƣ vào đổi mới, ứng 

dụng công nghệ, kỹ thuật còn thấp. Lực lƣợng lao động tại các HTX này chủ yếu làm việc 

theo phƣơng thức truyền nghề, thực hành tại chỗ. Với HTX nông nghiệp, tỷ lệ cán bộ quản 

lý có trình độ đại học chỉ chiếm 1,5%; trung cấp và cao đẳng chiếm 26%, còn lại chƣa qua 

đào tạo nghề. Lực lƣợng lao động nhìn chung không chỉ thiếu kỹ năng cơ bản trong quá 

trình làm việc mà còn thiếu kỹ năng phục vụ quá trình chuyển đổi số nhƣ tiếp cận thị 

trƣờng, xây dựng kế hoạch/phƣơng án sản xuất kinh doanh…. Trong bối cảnh hiện nay, 

tình trạng di dân từ nông thôn ra thành thị ngày càng lớn, trong đó chủ yếu tập trung ở giới 
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trẻ, ngƣời có trình độ, điều này đã làm cho khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành 

thị ngày càng có xu hƣớng kéo dãn. Đặc biệt, cuộc cách mạng 4.0 đã làm thay đổi nhanh 

chóng xu hƣớng phát triển xã hội. Hiện nay có khoảng 86% ngƣời dân nông thôn sử dụng 

điện thoại di động, tỷ lệ thuê bao sử dụng smart phone chiếm 55%, số thuê bao sử dụng 

sóng 3G, 4G cũng tƣơng ứng, hạ tầng kết nối thông tin đƣợc cung cấp phổ biến, hạ tầng 

dữ liệu cũng đƣợc đảm bảo. Do đó, nếu áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sẽ 

rất thuận lợi. Tuy nhiên, thực tế đa số ngƣời dân sử dụng công nghệ số phục vụ việc lƣớt 

web, đọc báo và các trang mạng xã hội chứ chƣa nhiều ngƣời sử dụng công nghệ số trong 

việc kết nối thông tin, giao dịch thƣơng mại điện tử, bán hàng điện tử, truy xuất nguồn gốc 

hàng hóa nông sản và nhất là ứng dụng công nghệ trong sản xuất.  

Việc ứng dụng công nghệ số sẽ giúp cho các doanh nghiệp, HTX và các hộ cá thể 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đƣợc thƣơng hiệu và giá trị nông sản. 

Ứng dụng công nghệ số còn hạn chế đƣợc tình trạng giả nhãn mác, xuất xứ hàng hóa, ứng 

dụng công nghệ block chain trong truy xuất nguồn gốc nông sản. Dù biết ƣu thế vƣợt trội 

và đã đƣợc thụ hƣởng trong một thời gian nhất định, nhƣng chƣa nhiều HTXNN, hộ nông 

dân và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh 

doanh. Ngoài những hạn chế về kiến thức, trình độ thì hạn chế về kinh phí cũng là khó 

khăn, trở ngại. HTXNN là khu vực yếu thế nhất trong các thành phần kinh tế hiện nay, bởi 

họ đa phần là những nông dân sản xuất nông nghiệp, sinh sống tại các vùng nông thôn, 

trình độ nhận thức hạn chế và sự thay đổi còn rất chậm. Thời gian qua nhà nƣớc đã có rất 

nhiều chính sách đễ hỗ trợ khu vực này nhƣng các HTX phát triển chƣa tƣơng xứng với 

tiềm năng, lợi thế. 

Để tạo điều kiện cho các HTX nâng cao năng lực chuyển đổi số để có cơ hội ứng 

dụng công nghệ vào các khâu trong quá trình quản lý, sản xuất, kinh doanh cũng nhƣ tham 

gia liên kết chuỗi giá trị, Nhà nƣớc, các cấp, các ngành cần có những giải pháp, chính sách 

hỗ trợ, cụ thể là: 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 trong đó chuyển đổi số chính là việc tạo nên một “khả năng công nghệ truyền 

thông mới” cho phép kết nối các mối quan hệ xã hội sâu rộng hơn nó đƣợc xem là “xƣơng 

sống”, đóng vai trò quan trọng là xu thế tất yếu đƣa khu vực kinh tế tập thể, HTX phát 

triển bền vững. 
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2. Nhà nƣớc tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng cho 

bộ máy quản lý, điều hành HTX, ngƣời nông dân trong khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp 

cận, ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực điều hành, hoạt động cho các HTX; hỗ 

trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, nền tảng, dữ liệu, phần mềm quản lý sản 

xuất. Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nƣớc, tƣ vấn hỗ trợ khu vực KTTT vận 

hành, duy trì và nâng cấp trang tin điện tử (Website) về kinh tế tập thể 

3. Tăng cƣờng tƣơng tác giữa HTX/thành viên với cơ quan QLNN; Hỗ trợ quảng 

bá sản phẩm, thƣơng hiệu của HTX; Nâng cao hiệu quả của QLNN với HTX để đƣa ra các 

chính sách quản lý sát thực tiễn hơn đáp ứng yêu cầu phát triển, mặt khác nhằm giảm chi 

phí cũng nhƣ tăng cƣờng tính công khai, minh bạch và đáp ứng nhiệm vụ; xây dựng dữ 

liệu về thể chế, tổ chức, tình hình sản xuất kinh doanh của các HTX (đất đai, sản phẩm, 

quy trình sản xuất); Dữ liệu về môi trƣờng SXKD của HTX; Dữ liệu về pháp luật: Tiêu 

chuẩn, quy chuẩn; Hệ thống kết nối điện tử giữa cơ quan QLNN và HTX, thành viên 

HTX; Cung cấp các dịch vụ công và thông tin (đào tạo từ xa); Các phần mềm phục vụ 

quản lý, sản xuất kinh doanh đƣợc kết nối 

4. Hỗ trợ HTX tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn kinh tế hợp tác; chứng 

nhận chất lƣợng, xây dựng thƣơng hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn 

gốc... Hỗ trợ xây dựng và vận hành trang tin điện tử có kết nối với các trang thông tin của 

các sở, ngành liên quan, sàn giao dịch điện tử giúp cho thông tin, quảng cáo, quảng bá và 

bán sản phẩm...; Hỗ trợ truyền thông, giới thiệu sản phẩm cho các trung tâm, siêu thị cửa 

hàng...giới thiệu và bán các sản phẩm của các tổ chức KTTT. 

5. Đối với HTX cần phát huy nguồn lực nội tại tham gia phát triển công nghệ số để 

nâng cao chất lƣợng sản phẩm của HTX tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đào tạo nguồn 

nhân lực Giám đốc HTX; việc nâng cao tính minh bạch trong vấn đề quản lý thực phẩm bằng 

cách ứng dụng kỹ thuật số vấn đề mã vạch và truy xuất nguồn gốc, vấn đề quản lý rủi ro trong 

ứng dụng chuyển đổi số khi tham gia chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn GLOBALGAP, sự liên kết 

giữa các nhà quản lý, hiệp hội chuyên môn về nông nghiệp, các HTX và các hãng kinh doanh 

công nghệ trong quá trình chuyển đổi số; các bộ tiêu chuẩn yêu cầu của các quốc gia tiên tiến 

tiêu thụ nông sản của Việt Nam cần đƣợc đơn giản hóa và cung cấp cho nhà công nghệ và 

HTX để việc hợp tác ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đƣợc tốt hơn./. 
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THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP TÁC XÃ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

 

1. TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ, HTX TỈNH THÁI NGUYÊN  

- Tổ hợp tác 

Đến 30/6/2021, toàn tỉnh có có 4.510 tổ, với hơn 73.500 thành viên và ngƣời lao 

động. Các THT hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, vay vốn tín dụng và trong 

một số lĩnh vực khác nhƣ: dịch vụ vận tải, sửa chữa kinh doanh thiết bị điện gia dụng, dịch 

vụ môi trƣờng,... Các THT là hình thức hợp tác giản đơn, không có tƣ cách pháp nhân chủ 

yếu hợp tác với nhau theo mùa vụ, có quy mô nhỏ, hoạt động linh hoạt nên đã đáp ứng 

đƣợc nhu cầu về vốn, lao động và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời 

sống, hỗ trợ hộ thành viên phát triển kinh tế tốt hơn. Các tổ hợp tác phát triển mạnh trong 

các ngành nghề truyền thống ở các địa phƣơng trong tỉnh nhƣ: nghề chè, nghề sản xuất 

miến dong, mì gạo, sản xuất đồ mộc gia dụng,…Một số THT đã phát triển lên HTX. 

- Hợp tác xã 

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 600 HTX, với trên 42.500 thành viên và ngƣời lao 

động (trong đó: 400 HTX nông nghiệp, 45 HTX công nghiệp-TTCN, 40 HTX xây dựng và 

khai thác vật liệu xây dựng, 80 HTX thƣơng mại dịch vụ, 21 HTX vận tải, 11 HTX vệ sinh 

môi trƣờng và 03 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở). Doanh thu của các HTX đạt trên 3.100 tỷ 

đồng, tỷ lệ tăng doanh thu bình quân hàng năm của các HTX đạt 10-15%. Thu nhập bình 

quân thành viên/ngƣời lao động trong HTX: Đối với lĩnh vực nông nghiệp đạt 3-4,5 triệu 

đồng/ngƣời/tháng, lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 4-5 triệu đồng/ngƣời/tháng.  

- Liên hiệp HTX 

Đến nay, toàn tỉnh có 04 Liên hiệp HTX với 26 HTX thành viên và tổng số vốn 

điều lệ là 33 tỷ đồng. Các Liên hiệp HTX tuy mới thành lập và đi vào hoạt động, song đã 

thực hiện tốt việc liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ 

tốt hơn cho các HTX thành viên. 
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- Đánh giá chung 

 Khu vực kinh tế tập thể (KTTT), mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái 

Nguyên đã có những chuyển biến tích cực, số lƣợng và chất lƣợng HTX ngày càng tăng, 

hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị 

trƣờng; khẳng định vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, từng bƣớc nâng cao mức 

sống của thành viên. Các HTX từng bƣớc đổi mới về tổ chức và hoạt động, đội ngũ cán bộ 

quản lý HTX dần đƣợc trẻ hóa, năng động, có trình độ chuyên môn, mạnh dạn trong tổ 

chức và quản lý HTX. Hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh, nhất là HTX nông, lâm 

nghiệp đã giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động 

nông thôn, đáp ứng tốt các nhu cầu của thành viên, từng bƣớc xóa bỏ sản xuất manh mún, 

nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình, để hƣớng đến liên kết sản xuất giữa các hộ gia đình và vẫn 

đảm bảo tính chủ động của kinh tế hộ gia đình; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh 

trật tự ở nông thôn và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng. 

2. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 

31/12/2020 về Chƣơng trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, định 

hƣớng đến năm 2030. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đƣợc xác 

định là 01 trong các lĩnh vực đƣợc tập trung ƣu tiên chuyển đổi số. 

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 về việc thực 

hiện Chƣơng trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến 

năm 2030.  

3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC HTX 

- Hi n tr ng c ng ngh  th ng tin và ứng dụng c ng ngh  th ng tin củ  các HTX 

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 600 HTX hoạt động trong các lĩnh vực, hầu hết 

các HTX đã tự trang bị thiết bị công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác quản lý và SXKD, 

nhƣ: máy tính để bàn, Laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Tuy nhiên, trình độ 

và kỹ năng xử lý, ứng dụng các tiện ích của cán bộ HTX còn nhiều hạn chế. Từ thực trạng 

trên đòi hỏi cần có nhiều chủ trƣơng, chính sách hỗ trợ, đào tạo nâng cao khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các HTX, nâng cao khả năng tìm kiếm 

thông tin, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.  
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-  Thực trạng chuyển đổi số của các HTX 

Hiện nay, một số HTX trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện ứng dụng CNTT 

trong các hoạt động của đơn vị, cụ thể: 

- Trong công tác quản lý: các HTX đã sử dụng phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, 

kê khai báo cáo thuế trực tuyến; sử dụng phần mềm quản lý và điều hành xe đối với các 

HTX trong lĩnh vực vận tải. 

- Trong sản xuất, chế biến sản phẩm: các HTX đã đầu tƣ trang thiết bị, máy móc 

hiện đại trong sản xuất, chế biến sản phẩm, sử dụng công nghệ đóng gói tự động, hệ thống 

tƣới tiêu tự động nhƣ các HTX chè, HTX trồng cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh... 

- Trong xây dựng thƣơng hiệu, truy xuất nguồn gốc, chất lƣợng sản phẩm: các HTX 

đã đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc (Hiện có khoảng 80% 

HTX sản xuất chế biến chè đã sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm). Một số HTX 

sử dụng tem truy xuất đối với các sản phẩm nông sản, hoa quả. 

- Trong giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm: Các HTX đã xây dựng trang Web để giới 

thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm của đơn vị; tham gia giới thiệu, bán hàng qua các sàn 

giao dịch điện tử nhƣ: Shopee, Lazada, Co.opmart và thông qua kênh bán hàng online nhƣ 

Facebook, Zalo. 

Tuy nhiên, quy mô hoạt động của đa số các HTX còn nhỏ nên số lƣợng HTX thực 

hiện còn ít, chủ yếu là các HTX sản xuất chế biến chè và HTX trong lĩnh vực thƣơng mại 

dịch vụ, vận tải. Việc đầu tƣ trang thiết bị mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh còn khó khăn. 

4. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và những lợi ích đem lại cho 

các HTX. 

- Đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ Liên minh HTX tỉnh và 

cán bộ quản lý của các HTX về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong 

quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 

của Tỉnh ủy và Kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 
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- Tập trung xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu quản lý HTX nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý nhà nƣớc và cập nhật dữ liệu, thông tin liên quan đến HTX; đồng 

thời kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu chung của tỉnh, của các ngành (ngành nghề sản xuất 

kinh doanh, làng nghề, trang trại, HTX nhƣ: tên, địa điểm, loại hình sản xuất, sản phẩm, 

sản lƣợng từng loại, thị trƣờng…); thông tin về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, tem 

truy xuất nguồn gốc...  

Hiện nay công tác quản lý về kinh tế tập thể (KTTT), HTX tại tỉnh Thái Nguyên 

đƣợc quản lý chủ yếu bằng phƣơng pháp thủ công (hồ sơ giấy) và sử dụng các phần mềm 

office nhƣ word hay excel để quản lý. Cơ sở dữ liệu hồ sơ KTTT, HTX chƣa đƣợc lƣu trữ 

một cách hệ thống hóa trên các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý nhà 

nƣớc, bộc lộ nhiều hạn chế trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin, tổng hợp số liệu, theo 

dõi và quản lý thống kê báo cáo về KTTT, HTX.  

Từ thực trạng quản lý KTTT, HTX hiện nay tại tỉnh Thái Nguyên và xu hƣớng 

phát triển chung của cả nƣớc trong việc tăng cƣờng ứng dụng CNTT, số hóa vào công 

tác quản lý KTTT và HTX, Liên minh HTX đã từng bƣớc thực hiện số hóa hệ thống 

quản lý hồ sơ, văn bản và công tác quản lý các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn. Hiện 

nay, tại cơ quan Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện ký số và quản lý văn bản điện tử trên 

hệ thống Quản lý văn bản đi đến và hỗ trợ điều hành của tỉnh; đang đề xuất chủ trƣơng 

xây dựng và triển khai “Cơ sở dữ liệu quản lý hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên” tích 

hợp với hệ thống thông tin điện tử trực tuyến C-Thái Nguyên và Website Liên minh 

HTX để quảng bá, giới thiệu kết nối thị trƣờng tiêu thụ các sản phẩm của các HTX trên 

địa bàn…  

- Hỗ trợ, khuyến khích các HTX đầu tƣ ứng dụng CNTT, công nghệ số trong quản 

lý chất lƣợng và quy trình sản xuất, nhƣ: Hệ thống cảnh báo dinh dƣỡng, sâu bệnh hại; hệ 

thống đo nhiệt độ, độ ẩm gắn với điều chỉnh nhiệt độ và tƣới tự động… trong sản xuất cây 

trồng nông nghiệp (rau, chè, cây ăn quả…); hệ thống quản lý chất lƣợng sản phẩm chăn 

nuôi; hệ thống quản lý dịch vụ vận tải, môi trƣờng… 

- Xây dựng hệ thống thông tin giới thiệu, quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm trên 

các sàn giao dịch điện tử, mạng xã hội. 
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5. KIẾN NGHỊ 

Chuyển đổi số là nhiệm vụ rất quan trọng, việc đẩy mạnh và thực hiện thành công 

chuyển đổi số quyết định sự phát triển của mỗi đơn vị quản lý, sản xuất, kinh doanh; của 

mỗi địa phƣơng, mỗi ngành và của cả đất nƣớc, nhằm giúp đất nƣớc ta sớm tiệm cận với 

trình độ quản lý và phát triển của các nƣớc tiên tiến. Đây là nhiệm vụ cần có sự nỗ lực, 

quyết tâm của mỗi cá nhân và tổ chức; vì vậy, để việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển 

đổi số trong lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX thành công, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên 

trân trọng đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ƣơng, Liên minh HTX Việt Nam quan 

tâm một số nội dung nhƣ sau: 

- Cân đối nguồn lực, ban hành các chính sách cụ thể, sát thực nhằm hỗ trợ khu vực 

kinh tế tập thể phát triển (Cơ chế về tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công 

nghệ, xúc tiến thƣơng mại, kết nối cung cầu, tìm kiếm thị trƣờng trong nƣớc và quốc 

tế, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm...).  

- Xây dựng cơ chế để Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tham gia các hoạt động 

quản lý nhà nƣớc về kinh tế tập thể; có chính sách phù hợp để phát huy vai trò, vị trí 

của đội ngũ cán bộ công tác trong hệ thống cơ quan Liên minh HTX.  

- Các Bộ, Ngành Trung ƣơng cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số quốc gia 

đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên cả nƣớc nhằm đảm bảo tính chính xác để các cơ 

quan, đơn vị khai thác, xử lý thông tin thuận lợi; tránh lãng phí các nguồn lực đầu tƣ 

cho CNTT và chuyển đổi số./. 
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THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC HỢP TÁC 

XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI 

PHÁP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

 

Nguyễn Đình Tuấn -  

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa 

 

Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, ngƣời đông với 27 huyện, thị, thành phố (11 huyện 

Miền núi, 02 thành phố, 01 thị xã và 13 huyện đồng bằng, ven biển), 559 xã, phƣờng, 

thị trấn (sau khi đã sáp nhập, tinh giản bớt 76 đơn vị), dân số khoảng 3,7 triệu ngƣời. 

Thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về phát triển kinh tế tập thể, 

những năm qua đƣợc sự quan tâm của Trung ƣơng, của Tỉnh, phong trào kinh tế tập 

thể, HTX của tỉnh Thanh Hóa có bƣớc phát triển mới cả về số lƣợng và chất lƣợng. 

Đến 30/6/2021, toàn tỉnh có 1.116 HTX, 01 Liên hiệp HTX, bao gồm các loại hình: 718 

HTX NN, 136 HTX công nghiệp - T.TCN, 83 HTX Thƣơng mại - dịch vụ, 17 HTX xây 

dựng, 29 HTX GTVT, 67 quỹ TDND, 21 HTX môi trƣờng và 45 HTX khác, là địa 

phƣơng có số lƣợng HTX trong tốp đầu cả nƣớc. Tổng số thành viên tham gia HTX là 

204.674 thành viên. Nhiều mô hình HTX mới phù hợp với nhu cầu thực tế đã đƣợc hình 

thành trong các lĩnh vực, ngành nghề. Hoạt động của các HTX ngày càng mở rộng theo 

hƣớng đa ngành, đa nghề, đa khâu dịch vụ. Tổ chức và quản lý trong HTX từng bƣớc 

đƣợc củng cố và đổi mới. Doanh thu bình quân của HTX đạt 6.801 triệu đồng; lãi bình 

quân một HTX đạt 425 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân lao động thƣờng xuyên 

trong HTX đạt 44 triệu đồng/năm. Thực hiện chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm  

(OCOP), đến nay Thanh Hóa đã có 100 sản phẩm đƣợc công nhận đạt chuẩn OCOP (từ 3 

đến 5 sao) của 62 chủ thể (29 DN, 15 HTX, 3 THT, 15 HGĐ KD); 1 sản phẩm 5 sao, 27 

sản phẩm 4 sao, 72 sản phẩm 3 sao. 

Thực hiện chƣơng trình chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và điều hành 

hoạt động của HTX, trong thời gian qua các HTX thuộc các lĩnh vực trong tỉnh đã từng 

bƣớc ứng dụng công nghệ số trong vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

tiêu biểu nhƣ: 100% các Qũy TDND đã đầu tƣ thiết bị, phƣơng tiện làm việc, áp dụng hệ 

thống công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống để đáp ứng nhu cầu 
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của khách hàng, công tác quản lý và điều hành hoạt động Qũy TDND an toàn, hiệu quả, 

chấp hành theo các quy định của Nhà nƣớc, góp phần phát triển sản xuất – kinh doanh, 

dịch vụ, nâng cao đời sống của ngƣời dân, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực 

nông thôn; 100% HTX vận tải đã ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động 

vận tải theo quy định của Chính phủ nhƣ: Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 

phƣơng tiện kinh doanh vận tải nhằm tạo thuận tiện trong công tác quản lý điều hành 

hoạt động vận tải của đơn vị và tham gia sàn giao dịch vận tải VinaTrucking nhằm tiết 

kiệm chi phí nhiên liệu, tối ƣu hóa hoạt động vận tải hàng hóa; các HTX tiểu thủ công 

nghiệp và thƣơng mại đã ứng dụng các phần mềm bán hàng, quản lý hệ thống, đầu tƣ 

mua máy lập trình để sản xuất các sản phẩm đạt chuẩn theo quy định của đối tác; trên 60 

% HTX điện năng ứng dụng phần mềm quản lý điện và in hóa đơn điện tử qua đó giúp 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh điện hiệu quả, đảm bảo theo quy định của nhà 

nƣớc, một số HTX sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng phần mềm trong điều tiết nhiệt 

động trong nhà màng, điều khiển hệ thống tƣới bằng dàn phun sƣơng, phun mƣa, nhỏ 

giọt, trong gieo trồng, ngâm, ủ giống; các HTX chế biến nông, lâm, thủy sản đã ứng 

dụng phầm mềm trong điều tiết nguyên liệu, sàng lọc, phân loại, cân, đong, đo, đếm sản 

phẩm; các HTX nuôi trồng thủy sản đã ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống, điều 

tiết nhiệt độ, Oxy, thức ăn cho con nuôi. Đặc biệt trong tiêu thụ sản phẩm, nhiều HTX đã 

tận dụng các nền tảng công nghệ thông tin để quảng bá giới thiệu, bán sản phẩm trên 

Facebook, Youtube, Twitter, Zalo..v.v 

Qua khảo sát 420 HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có 100% 

HTX có máy tính trong điều hành công việc, khoảng 50% HTX sử dụng máy tính và ứng 

dụng các phần mềm vào hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu là phần mềm kế toán và 

một số phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh), có 220/220 HTX phi nông nghiệp và 

100/200 HTX nông nghiệp có máy tính kết nối internet..  

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của các HTX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn 

ra còn rất chậm với quy mô đầu tƣ nhỏ, trình độ công nghệ không cao, đơn giản; các kỹ 

năng về thƣơng mại điện tử; tìm kiếm, đánh giá và quản lý thông tin; truyền thông số; ứng 

dụng mô hình kinh doanh mới... của HTX đều chỉ đạt mức độ thấp, chƣa có HTX nào có 

Website. 
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 1. Nguyên nhân 

Có nhiều nguyên nhân, nhƣng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, do chƣa hiểu biết 

về vai trò, tác dụng của công nghệ số đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nên nhiều cán 

bộ quản lý HTX chƣa quan tâm, chƣa tập trung áp dụng; thứ hai là do nguồn lực tài chính 

đầu tƣ vào đổi mới, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật còn thấp; thứ ba là do trình độ cán bộ 

quản lý HTX yếu kém, năng lực khai thác thông tin, mức độ sẵn sàng ứng dụng và tiếp 

nhận đổi mới khoa học, kỹ thuật còn rất hạn chế. Hiện nay Thanh Hóa có khoảng 5.580 

cán bộ quản lý HTX, bình quân 5 ngƣời/HTX, trong đó cán bộ quản lý HTX có trình độ 

cao đẳng, đại học trở lên là 1.897 ngƣời, chiếm 34%, số cán bộ quản lý có trình độ sơ cấp 

và trung cấp, chƣa qua đào tạo 3.683 ngƣời chiếm 66%. Lực lƣợng lao động tại các HTX 

chủ yếu làm việc theo phƣơng thức truyền nghề, thực hành tại chỗ, không chỉ thiếu kỹ 

năng cơ bản trong quá trình làm việc mà còn thiếu kỹ năng phục vụ quá trình chuyển đổi 

số nhƣ tiếp cận thị trƣờng, xây dựng kế hoạch/phƣơng án sản xuất kinh doanh… 

2. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới 

 Một là, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cần phối hợp với các ngành liên quan 

thƣờng xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và thành viên các 

HTX, đặc biệt là ngƣời đứng đầu các HTX về tác dụng, vai trò của việc chuyển đổi số đối 

với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. 

Hai là, thƣờng xuyên mở các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin 

và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý HTX, đặc biệt là ngƣời đứng đầu HTX, trong 

đó cập nhật, phổ biến những xu thế ứng dụng công nghệ số mới trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh.  

Ba là, Liên minh HTX các tỉnh thành cần xây dựng các Đề án huy động nguồn lực 

của Trung ƣơng và địa phƣơng để hỗ trợ các HTX chuyển đổi số; xây dựng mô hình điểm 

về HTX ứng dụng chuyển đổi số thành công để tổng kết nhân ra diện rộng 

Bốn là, tổ chức các hoạt động tham quan, học tập mô hình chuyển đổi số hiệu quả 

trong khu vực kinh tế tập thể, HTX để các đơn vị học tập áp dụng 

Năm là,về phía HTX, việc chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, các HTX 

muốn tồn tại, phát triển không thể đứng ngoài cuộc, cần chủ động tự đổi mới, tích cực thu 
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hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao; nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ quản trị 

HTX, đặc biệt là ngƣời đứng đầu HTX, để sẵn sàng chuyển đổi số. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Chính phủ có chính sách đầu tƣ thỏa đáng cho kho vực KTTT, HTX nói 

chung, lĩnh vực chuyển đổi số nói riêng, Chính quyền các địa phƣơng có cơ chế hỗ trợ để 

các HTX có điều kiện tiếp cận công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo điều 

kiện cho Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX cấp tỉnh xây dựng các Đề án cụ thể 

theo từng giai đoạn để hỗ trợ các HTX ứng dụng chuyển đổi số.  

 - Đề nghị Liên minh HTX Việt Nam xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, điều hành của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, trong đó xây dựng triển 

khai một số nền tảng ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho 

khu vực kinh tế tập thể, HTX. Xây dựng một số mô hình điểm về HTX ứng dụng chuyển 

đổi số thành công để tổng kết nhân ra diện rộng. 

 - Đề nghị Bộ KHĐT, Liên minh HTX Việt Nam thƣờng xuyên mở các khóa đào tạo 

nâng cao trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản 

lý nhà nƣớc về kinh tế tập thể nói chung, cán bộ Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và 

cán bộ quản lý HTX nói riêng./. 
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THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI,  

CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

 

                                                              Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái. 

 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn cầu, buộc 

Chính phủ, doanh nghiệp các nƣớc trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng phải đối 

mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi những sự thay đổi để phù hợp trƣớc sự tiến bộ của 

công nghệ, khoa học kỹ thuật đối với toàn bộ nền kinh tế nƣớc ta, trong đó có khu vực kinh 

tế tập thể, HTX. Với tình hình đó, không chỉ nông dân, hộ sản xuất đơn lẻ mà cả các doanh 

nghiệp, HTX cũng phải liên kết, hợp tác với nhau mới có thể đứng vững và phát triển.  

Trong thời gian gần đây, chúng ta thƣờng nghe đến khái niệm “chuyển đổi số” đƣợc 

nhắc rất nhiều trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng. Chuyển đổi số là tất yếu và vô 

cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, HTX, nó đóng vai trò vô 

cùng quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội nhƣ truyền thông đại chúng, y học, khoa 

học,… Chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của ngƣời dân, nhất là 

trong tình hình dịch Covid-19 bùng nổ, cán bộ làm việc tại nhà, sinh viên, học sinh học 

online, các tổ chức hội họp trực tuyến, kinh doanh qua mạng… nhằm tránh tiếp xúc, đảm 

bảo giãn cách cộng đồng, song vẫn phải đảm bảo đƣợc hiệu quả ở mức tối đa có thể. 

Do đó, có thể thấy, chuyển đổi số là thay đổi phƣơng thức làm việc trong cuộc 

sống, phƣơng thức sản xuất với các công nghệ số, là sự tích hợp đầy đủ các công nghệ kỹ 

thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một đơn vị, HTX, doanh nghiệp, ứng dụng các công 

nghệ, nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những hiệu quả 

cao hơn, những giá trị mới hơn cho HTX, doanh nghiệp. Chuyển đổi số còn là sự thay đổi 

về văn hóa của HTX, của doanh nghiệp, đòi hỏi các đơn vị cần liên tục cập nhật, liên tục 

học hỏi theo cái mới, cái hiện đại và phải chấp nhận cả thất bại bên cạnh những thành 

công của sự đổi mới đem lại. 

Việc ứng dụng công nghệ số sẽ giúp cho các doanh nghiệp, HTX và các hộ cá thể 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đƣợc thƣơng hiệu và giá trị nông sản. 

Ứng dụng công nghệ số còn hạn chế đƣợc tình trạng giả nhãn mác, xuất xứ hàng hóa… 
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Tuy nhiên, dù biết ƣu thế vƣợt trội của ứng dụng công nghệ số, nhƣng hiện nay trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái chƣa nhiều HTX ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. 

Ngoài những hạn chế về kiến thức, trình độ thì hạn chế về kinh phí cũng là khó khăn, trở 

ngại. Hơn nữa, HTX là khu vực yếu thế nhất trong các khu vực kinh tế của Việt Nam hiện 

nay, nguyên nhân là do chất lƣợng quản lý, điều hành và trình độ của cán bộ quản lý HTX, 

cũng nhƣ chất lƣợng của ngƣời lao động còn nhiều hạn chế. Do vậy, nếu chỉ trông chờ vào 

sự hỗ trợ của Nhà nƣớc, dù có nhiều chính sách thế nào đi chăng nữa, các HTX cũng không 

thể phát triển đƣợc, do họ đa phần là những nông dân sản xuất nông nghiệp, sinh sống tại 

các vùng nông thôn, trình độ nhận thức hạn chế và sự thay đổi còn rất chậm.  

Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 542 HTX, các HTX hoạt động đa dạng trong các 

lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp - TTCN; Thƣơng mại dịch vụ; vận 

tải; Xây dựng; Quỹ TDND…., thu hút gần 30 ngàn thành viên tham gia. Trong đó, số lƣợng 

các HTX nông nghiệp ngày một tăng lên (chiếm gần 65% tổng số HTX toàn tỉnh) nhƣng 

quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chất lƣợng hoạt 

động chƣa bền vững, hiệu quả kinh tế chƣa cao so với tiềm năng lợi thế của tỉnh; tỷ lệ 

HTX trung bình, yếu kém còn nhiều. Chỉ có một số ít HTX đã đầu tƣ trang thiết bị máy 

móc hiện đại vào sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quảng bá 

giới thiệu sản phẩm trên trang Website, các trang mạng xã hội, bán hàng theo hình thức 

Online, xây dựng thƣơng hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP, xuất khẩu 

sản phẩm (Chè đen, mãng bát độ, tinh dầu quế và một số sản phẩm từ quế, sản phẩm chế 

biến từ gỗ rừng trồng...) ra một số quốc gia và vùng lãnh thổ nhƣ: Nhật Bản, Anh, Nga, 

Trung Quốc (đại lục), Ðài Loan (Trung Quốc), Ấn Ðộ, Bang La Det... 

Phần lớn các HTX chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu sản phẩm, giá trị xuất khẩu và 

cạnh tranh trên thị trƣờng còn hạn chế; tiềm lực của HTX nông nghiệp nói riêng và HTX 

trong các lĩnh vực nói chung còn yếu, còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Việc tổ chức sản xuất của các HTX đa phần vẫn theo phương thức truyền thống, 

sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu, chưa mang tính đột phá, tính chiến 

lược; sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu của thành viên và Nhân dân địa phương, 

chưa xây dựng được vùng nguyên liệu tập trung quy mô hàng hóa; chưa xây dựng được 

thương hiệu nhãn hiệu riêng, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao 
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vào sản xuất còn rất hạn chế... Ðây chính là khó khăn lớn nhất của các HTX trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái trong việc chuyển đổi số hiện nay. 

Có thể nói, năng lực chuyển đổi số của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn rất 

hạn chế do một số nguyên nhân, đó là: 

- Nội lực của các HTX còn yếu, vốn điều lệ của các HTX hầu hết là thấp, nhất là 

các HTX nông nghiệp, còn nhiều thành viên chƣa có đủ tiền để góp vốn theo quy định, 

nhiều HTX không đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ở các ngân hàng 

thƣơng mại. 

- Về áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và xúc tiến thƣơng mại: Cơ sở hạ tầng 

nghèo nàn, không đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất công nghệ cao, kỹ thuật số. Đội ngũ cán 

bộ khoa học trong các HTX hầu nhƣ chƣa có, nên không có khả năng tiếp cận với các tiến 

bộ kỹ thuật cao. 

- Công tác tổ chức và quản lý của các HTX thiếu chặt chẽ, chế độ kế toán thống kê 

còn lỏng lẻo, sổ sách kế toán chƣa đầy đủ, công tác kiểm soát trong HTX bị buông lỏng, 

nhiều HTX chƣa biết hạch toán kinh doanh. 

- Về cán bộ quản lý HTX: Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý của các HTX chƣa 

đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Khả năng xây dựng kế hoạch, chiến lƣợc sản 

xuất kinh doanh, tiếp cận thị trƣờng, chính sách hỗ trợ của HTX chƣa thực sự hiệu quả. 

Để khắc phục đƣợc những khó khăn, vƣớng mắc của HTX trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái trong việc chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cần tập trung 

thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong khu vực kinh 

tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã về chuyển đổi số là “sống còn”, là động lực phát triển 

kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nhằm làm thay đổi tƣ duy, vƣợt ra khỏi suy nghĩ làm nông 

nghiệp thuần túy, thay vào đó là làm nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, 

tiến tới kinh tế nông nghiệp. Thông qua chuyển đổi số, các HTX sẽ số hóa quá trình sản 

xuất, nuôi trồng sử dụng các công nghệ số; sử dụng thƣơng mại điện tử để tăng hiệu quả 

hoạt động kinh doanh; sử dụng các công nghệ thanh toán điện tử… 

Thứ hai, bản thân các HTX phải tích cực trau dồi kỹ năng, cập nhật kiến thức và cử 

cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dƣỡng về chuyên môn, áp dụng khoa học kỹ thuật, 
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công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh để phù hợp với xu thế hiện nay. Các HTX phải 

đổi mới tổ chức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, tham gia mạnh hơn nữa vào liên 

kết chuỗi giá trị để tăng sức cạnh tranh. 

Thứ ba, Nhà nƣớc có chính sách hỗ trợ HTX về hạ tầng kết nối thông tin, hạ tầng 

dữ liệu để áp dụng công nghệ số vào sản xuất, sử dụng công nghệ số trong việc kết nối 

thông tin, giao dịch thƣơng mại điện tử, bán hàng điện tử, truy xuất nguồn gốc hàng hóa 

nông sản. Chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, kinh phí lắp đặt, hƣớng dẫn sử dụng, nhất là 

đối với HTX ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, để nâng cao đƣợc 

chất lƣợng và kỹ năng sử dụng của thành viên HTX, từ đó, việc chuyển đổi số đƣợc thuận 

lợi, qua đó góp phần tích cực trong nâng cao đời sống và đảm bảo tiến trình xây dựng 

nông thôn mới thông minh, hiện đại. 

Thứ tư, lồng ghép các chƣơng trình, đề án, dự án để triển khai thực hiện chủ trƣơng 

về xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chuỗi giá trị hàng hóa để tạo sức lan tỏa; đẩy mạnh 

triển khai việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm của HTX; thực hiện các nội dung, chính sách ƣu tiên hỗ trợ ứng 

dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới đối với HTX. 

Thứ năm, phát huy vai của Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh trong công tác hỗ trợ xây 

dựng các cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số theo lộ trình phù 

hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và quy mô, năng lực của từng hợp tác xã./. 
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THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, KIẾN NGHỊ  

CÁC GIẢI PHÁP THÖC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN 

HỢP TÁC XÃ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh tham luận về “Thực trạng chuyển đổi số trong phát triển hợp 

tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số 

trong phát triển hợp tác xã trong thời gian tới”. 

Tham luận bao gồm 3 nội dung chính: (1) Tình hình phát triển kinh tế tập thể trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, (2) Thực trạng chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (2) Kiến nghị các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong phát 

triển hợp tác xã thời gian tới. 

1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) là chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc, tại Hội 

nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa IX) ngày 18/3/2002 đã thông qua 

Nghị quyết “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT” trong thời kỳ đổi 

mới. Năm 2019, Bộ Chính trị đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa 

IX và ban hành Kết luật số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ƣơng 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.  

Để tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của 

Trung ƣơng đối với KTTT, Hà Tĩnh cũng đã ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã (HTX). Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, trong thời gian 

qua, lĩnh vực KTTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt 

đƣợc những kết quả khả quan nhƣ: 

- Đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 995 HTX, trong đó có 547 HTX (chiếm 

54,9%) hoạt động lĩnh vực nông, lâm, ngƣ, diêm nghiệp; 86 HTX (chiếm 8,64%) hoạt 

động lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện; 128 HTX (chiếm 12,86%) hoạt 

động lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ tổng hợp, quản lý chợ, dịch vụ khác; Có 17 HTX 

(chiếm 1,7%) hoạt động lĩnh vực xây dựng; 21 HTX (chiếm 2,12%) hoạt động lĩnh vực 

vận tải; 164HTX (chiếm 16,48%) hoạt động trong lĩnh vực môi trƣờng và 32 QTDND 

(chiếm 3,22%). 
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- Qua rà soát, phân loại đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX năm 2020, kết 

quả nhƣ sau: Có 61HTX (chiếm tỷ lệ 6,13%) hoạt động tốt; 209HTX (chiếm tỷ lệ 21,01%) 

hoạt động khá; 325HTX (chiếm tỷ lệ 32,66%) hoạt động trung bình; 238HTX (chiếm tỷ lệ 

23,92%) hoạt động yếu; 76HTX (chiếm tỷ lệ 7,64%) mới thành lập dƣới 12 tháng nên 

chƣa đƣa vào phân loại, đánh giá và 59 HTX (chiếm tỷ lệ 5,93%) vi phạm thuộc trƣờng 

hợp phải thực hiện giải thể bắt buộc theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 và 27 

HTX (chiếm tỷ lệ 2,71%) đang củng cố để tiếp tục hoạt động. 

- So sánh với với kết quả rà soát, phân loại HTX năm 2019, tỷ lệ HTX hoạt động tốt, 

khá đã tăng từ 14,43% lên 27,14%; tỷ lệ HTX hoạt động yếu kém đã giảm từ 32,6% xuống 

23,92%; tỷ lệ HTX vi phạm thuộc trƣờng hợp phải giải thể bắt buộc theo quy định tại Luật 

Hợp tác xã năm 20212 giảm từ 31,14% xuống 5,93%. 

 - Hiệu quả sản xuất của HTX tăng dần, nhiều HTX xây dựng mô hình quy mô lớn 

trên các lĩnh vực, đầu tƣ vốn và khoa học công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm mới có chất 

lƣợng, sản phẩm chủ lực của tỉnh; đã xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới điển hình 

tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm, thu 

nhập cho ngƣời lao động, tham gia tích cực vào Chƣơng trình Mỗi xã Một sản phẩm 

(OCOP)
14

, các HTX môi trƣờng đóng vai trò quan trọng trong việc thu gom, xử lý rác thải 

ở nông thôn, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, an sinh xã hội; Hệ thống các Quỹ tín dụng nhân 

dân hoạt động hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân và HTX vay vốn đầu tƣ sản 

xuất kinh doanh. Khu vực KTTT đóng góp ngày càng tăng cho ngân sách nhà nƣớc, từng 

bƣớc khẳng định là nhân tố quan trọng trong xây dựng Chƣơng trình quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới
15

, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phƣơng 

trong giai đoạn mới. 

Tuy nhiên, ảnh hƣởng của sự phát triển theo ý chí chủ quan nhằm tăng số lƣợng 

HTX  để đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới, hoặc thành lập HTX không xuất phát từ nhu 

cầu hoạt động thực tiễn, không chú trọng đến hiệu quả hoạt động của HTX mà nhằm 

hƣởng các chính sách hỗ trợ, dẫn đến có số lƣợng lớn các HTX đƣợc thành lập mà không 

hoạt động, hoặc hoạt động yếu kém, tƣ tƣởng ỉ lại và trông chờ vào các chính sách của nhà 

nƣớc, nhiều HTX đã đƣợc chuyển đổi từ HTX kiểu cũ sang HTX kiểu mới nhƣng nhận 

thức và trình độ sản xuất chƣa đáp ứng với mô hình HTX theo Luật HTX năm 2012. Đến 

                                              

14 Toàn tỉnh có 76 sản phẩm sản phẩm OCOP do HTX, THT làm chủ thể, chiếm 47,8% trong tổng số (toàn tỉnh có 

159 sản phẩm OCOP). 

15 Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 177 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất (đạt 97,25%) theo tiêu chí của Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới.  
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nay, đã giải thể nhiều HTX ngừng hoạt động, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả tốt, khá đã 

tăng lên, tỷ lệ HTX yếu kém giảm xuống. Tuy nhiên, tỷ lệ HTX tốt, khá vẫn còn thấp chƣa 

đạt mục tiêu, tỷ lệ HTX hoạt động yếu kém còn cao; Còn tồn tại các HTX đã đƣợc cấp 

giấy chứng nhận đăng ký HTX nhƣng chƣa đăng ký mã số thuế; Phần lớn số lƣợng HTX 

trên địa bàn tỉnh lớn nhƣng hiệu quả hoạt động còn thấp, quy mô nhỏ lẻ; trình độ cán bộ 

HTX chƣa đáp ứng yêu cầu… 

2. Thực trạng chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không thể 

đảo ngƣợc. Chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để cắt giảm chi phí vận hành, sản xuất, 

tiếp cận đƣợc nhiều khách hàng hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn 

nhờ hệ thống thống kê, báo cáo kịp thời, tối ƣu hóa đƣợc năng suất làm việc của nhân 

viên... qua đó giúp tăng hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của tổ chức. 

Các cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh nhận thức đƣợc tầm quan trọng của 

chuyển đổi số, quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong phát triển kinh tế xã hội nói 

chung, phát triển các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nói riêng. Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch 

số 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, 

định hƣớng đến năm 2030. Trong xu thế chuyển đổi số, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh muốn tồn tại, phát triển cũng không thể đứng ngoài cuộc. Theo đó, các HTX đã chủ 

động trong việc đầu tƣ cơ sở hạ tầng, ứng dụng các công nghệ tạo tiền đề cho việc chuyển 

đổi số từ thấp đến cao. Bƣớc đầu, việc chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp đã có những kết quả cụ thể nhƣ sau: 

Có 19 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-

KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác 

định chƣơng trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh 

mục ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; có 15 hợp tác xã ứng dụng công nghệ 

tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc cho cây trồng cạn; quản lý, giám sát chăn nuôi, theo dõi tăng 

trƣởng của vật nuôi bằng camera, máy tính, cho ăn bằng dây chuyền công nghệ tự động
16

. 

Các công nghệ đƣợc đầu tƣ, áp dụng khá thành công trên địa bàn Hà Tĩnh, đem lại chuyển 

                                              

16 HTX Cẩm Minh, HTX Nga Hải, HTX Bình An, HTX Thu Hằng… 
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biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, có khả năng nhân rộng nhƣ: Công nghệ nuôi tôm 

thâm canh mật độ cao trong ao lót bạt trên vùng đất cát; công nghệ nuôi tôm sử dụng đồng 

nhất về giống, hệ thống sục khí tạo ô xi, đáy ao lót bạt, thức ăn công nghiệp, mật độ nuôi 

dày trên 100 con giống/m2, xử lý môi trƣờng nƣớc bằng chế phẩm vi sinh; công nghệ nhà 

màng, nhà lƣới sản xuất rau, củ, quả... 

Việc ứng dụng công nghệ số đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, năng suất lao 

động, hiệu quả sản xuất và kết nối cung cầu, hỗ trợ mở rộng thị trƣờng. Từ đó góp phần để 

các hợp tác xã ngày càng hoạt động đúng bản chất hơn, từng bƣớc nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hợp tác xã cụ thể: Hợp tác xã Xuân Thành nuôi tôm có năng suất bình quân 30 

tấn/ha với quy trình kỹ thuật tiên tiến nuôi nên đã hạn chế đƣợc dịch bệnh và ô nhiễm môi 

trƣờng, đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững; Hợp tác xã Nga Hải về áp dụng công 

nghệ sản xuất rau, quả các loại ứng dụng các thiết bị cảm biến và thiết bị thông minh kết 

nối và điều khiển bán tự động trong quá trình tƣới nƣớc, bón phân trong nhà lƣới, nhà 

màng với 3 nhà lƣới khoảng 3.000m2; Hợp tác xã Gia Phúc bƣớc đầu ứng dụng công nghệ 

IoT (Internet vạn vật) để thu thập các chỉ số môi trƣờng (nhiệt độ, độ ẩm, độ pH...) liên tục 

và gửi dữ liệu về các bộ vi xử lý để vận hành hệ thống tƣới, làm mát, chiếu sáng đảm bảo 

phù hợp cho cây trồng. 

Một số hợp tác xã nông nghiệp tham gia Chƣơng trình Chƣơng trình Mỗi xã Một 

sản phẩm (OCOP) đã ứng dụng công nghệ số phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở 

rộng thị trƣờng, kết nối cung cầu nhƣ: Xây dựng trang web, Fanpage bán hàng, sàn thƣơng 

mại điện tử, tem truy xuất nguồn gốc, thanh toán điện tử
17

 và hệ thống phần mềm kế 

toán… góp phần giúp các Hợp tác xã mở rộng thị trƣờng, ban đầu chỉ cung cấp các sản 

phẩm trong tỉnh thì nay thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm đã đƣợc mở rộng ra nhiều tỉnh, thành 

trên cả nƣớc.   

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đã xây dựng và vận hành trang thông tin cho các đơn vị giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

(https://lienminhhtx.hatinh.gov.vn); triển khai đƣa vào vận hành Hệ thống quản lý dữ liệu 

hợp tác xã nông nghiệp do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn triển khai 

(https://quanlyhtxnongnghiep.gov.vn/) cho các huyện, thành phố, thị xã. Hệ thống này cho 

                                              

17 Một số HTX tiêu biểu nhƣ: HTX thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khƣơng, HTX thu mua và chế biến thủy 

Hải sản Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh), HTX thu mua và chế biến thủy, hải sản Chiến Thắng (thị xã Kỳ Anh), HTX Mật 

ong Cƣờng Nga Hƣơng Sơn (huyện Hƣơng Sơn)… 

https://lienminhhtx.hatinh.gov.vn/
https://quanlyhtxnongnghiep.gov.vn/
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phép tạo kênh liên thông dữ liệu từ cấp huyện đến cấp tỉnh, cấp Trung ƣơng, góp phần tiết 

kiệm thời gian rà soát, tổng hợp số liệu, phản ánh đầy đủ số liệu về sự tăng giảm số lƣợng 

HTX theo định kỳ hàng tháng, hàng quý. 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc nhƣ trên, chuyển đổi số trong phát triển hợp tác 

xã nói chung, hợp tác xã nông nghiệp nói riêng đang tồn tại nhiều vấn đề cần đƣợc khắc 

phục, giải quyết nhƣ sau: 

- Quá trình chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã diễn ra còn rất chậm với quy mô 

đầu tƣ nhỏ, hàm lƣợng công nghệ số chƣa cao, phạm vi tác động và kết nối chƣa đủ lớn. Số 

hợp tác xã nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất và quản lý sản 

xuất chƣa cao (khoảng 50 hợp tác xã, chiếm tỷ lệ 9% tổng số hợp tác xã nông nghiệp). 

- Hầu hết các hợp tác xã đang hoạt động với phƣơng thức thủ công, truyền thống, 

ngại thay đổi, ngại tiếp cận công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Năng lực tài 

chính yếu; Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, nhiều hợp tác xã chƣa có máy 

tính, chƣa có Internet; năng lực, trình độ của cán bộ quản lý hợp tác xã còn rất hạn chế, 

chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm, chƣa qua đào tạo nên gặp khó khăn trong khai thác 

thông tin, tiếp nhận, ứng dụng đổi mới khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản 

xuất và tiêu thu sản phẩm… 

 3. Kiến nghị các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã 

trong thời gian tới 

Chuyển đổi số trong phát triển hợp tác xã là vấn đề mới và khó nhƣng có vai trò to 

lớn, tác động mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh của từng hợp tác xã, từng địa phƣơng và 

thu nhập của ngƣời nông dân. Vì là vấn đề mới và khó nên đòi hỏi phải chuyển đổi nhận 

thức một các mạnh mẽ, đồng bộ từ lãnh đạo các cấp, các ngành và đặc biệt là mỗi cán bộ 

quản lý, thành viên của hợp tác xã; đồng thời đòi hỏi phải chuyển đổi nhanh từ nhận thức 

sang hành động thực tiễn.  

Từ kết quả chuyển đổi số bƣớc đầu tại Hà Tĩnh, để góp phần thúc đẩy chuyển đổi 

số trong phát triển hợp tác xã Hà Tĩnh nói riêng và cả nƣớc nói chung, UBND tỉnh Hà 

Tĩnh kiến nghị một số giải pháp nhƣ sau: 

- Xây dựng chiến lƣợc tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng năm về chuyển đổi số 

trong phát triển hợp tác xã trên toàn quốc giai đoạn 2021-2025 để các địa phƣơng có định 

hƣớng triển khai thực hiện. 
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- Tập trung tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi nhận thức về quá trình chuyển đổi số 

trong phát triển hợp tác xã cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc về kinh tế tập thể các cấp; 

cán bộ quản lý, thành viên của Hợp tác xã. Tổ chức, hợp tác với các chuyên gia trong nƣớc 

và nƣớc ngoài tổ chức các hội thảo, diễn đàn các chuyên đề chuyển đổi số ; tổ chức tham 

quan học tập, giới thiệu các mô hình hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số thành công.nhằm 

hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm,  kiến thức cho các hợp tác xã, tổ hợp tác. 

- Triển khai thí điểm các mô hình  “Hợp tác xã số” để có cơ sở nhân rộng và đẩy 

nhanh lộ trình chuyển đổi số hoạt động của hợp tác xã trên toàn quốc (Hà Tĩnh sẵn sàng và 

mong muốn tham gia thí điểm các mô hình này). 

- Nghiên cứu, triển khai các nhóm nền tảng số đã đƣợc Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố, khuyến khích sử dụng cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trong các lĩnh vực: 

Quản trị và nghiệp vụ quản lý; Khách hàng và thị trƣờng; An toàn thông tin. Triển khai 

các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã có năng lực tham gia phát triển kinh tế số. 

- Lồng ghép các nội dung đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số, năng 

lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý HTX, trong đó có cập nhật, phổ biến những xu thế 

ứng dụng công nghệ số mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

- Xây dựng cơ chế, chính chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã 

có điều kiện thực hiện chuyển đổi số, cụ thể là: chính sách hỗ trợ đầu tƣ ứng dụng hạ tầng 

số, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế số và chính sách phát triển nguồn nhân lực.   

- Phát triển Cổng thông tin số hợp tác xã quốc gia: Kết nối mạng lƣới cung cấp thông 

tin từ các bộ ngành, địa phƣơng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh thƣờng xuyên của 

hợp tác xã: Thông tin về kỹ thuật, công nghệ, dịch bệnh, thời tiết, dự báo sản lƣợng và giá; 

làm tốt công tác quản lý chất lƣợng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; quản lý tốt vật tƣ sản 

xuất đặc biệt là thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giống,… Cho phép mọi hợp tác xã 

cũng nhƣ mọi ngƣời dân truy cập, khai thác thông tin từ một Cổng thông tin duy nhất./. 
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THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HỢP TÁC XÃ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

UBND tỉnh Bắc Kạn 

 

Trong thời gian qua, công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn luôn đƣợc cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, Ban Thƣờng 

vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 24 tháng 3 năm 2020 về nâng cao hiệu 

quả hoạt động của kinh tế tập thể, Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 13 tháng 7 năm 2020 về 

thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ƣơng 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện các Nghị quyết, văn bản 

chỉ đạo của Trung ƣơng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chƣơng trình, kế 

hoạch hành động, đồng thời tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã, để kinh tế tập thể từng bƣớc trở thành động lực phát 

triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 263 hợp tác xã và 01 liên hiệp hợp tác xã với 

tổng vốn điều lệ khoảng 260 tỷ đồng (trong đó 183 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực 

nông, lâm, ngƣ nghiệp và thủy sản, 80 hợp tác xã phi nông nghiệp); tổng số thành viên các 

hợp tác xã là 2.295 thành viên; tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã là 792 ngƣời, trong đó số 

cán bộ quản lý trình độ cao đẳng, đại học hoặc đã qua đào tạo đạt trình độ sơ cấp, trung 

cấp là 141 ngƣời (chiếm 18%); căn cứ tiêu chí về số lƣợng thành viên và tổng nguồn vốn 

hoạt động quy định tại Thông tƣ số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ thì quy mô của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hợp tác xã nhỏ 

và siêu nhỏ. Trong giai đoạn vừa qua đã có một số hợp tác xã ứng dụng máy móc và công 

nghệ mới vào sản xuất kinh doanh nhƣ: Hợp tác xã Cao Phong Xuân Lạc, hợp tác xã Trần 

Phú, hợp tác xã Tài Hoan, hợp tác xã Yến Dƣơng, hợp tác xã Fress Oil, hợp tác xã Hợp 

Giang, hợp tác xã Rƣợu chuối Tân Dân, hợp tác xã Tân Thành, hợp tác xã Nông nghiệp 

Thanh niên Nhƣ Cố,... qua đó từng bƣớc tạo ra đƣợc sản phẩm hàng hóa có chất lƣợng tốt, 

nâng cao giá trị cho sản phẩm để phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng. 
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Triển khai các đề án thuộc Chƣơng trình phát triển thƣơng mại điện tử quốc gia của 

Bộ Công Thƣơng, tỉnh Bắc Kạn đã hỗ trợ 14 hợp tác xã tham gia các đề án gồm: “Hỗ trợ 

doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn xúc tiến bán hàng online bằng phƣơng thức tiếp thị đa kênh”; 

“Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp thƣơng mại điện tử 

tại Bắc Kạn” và “Ứng dụng giải pháp quản lý bán hàng thông minh cho các nhà bán lẻ trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Thông qua các chƣơng trình đã góp phần hỗ trợ hợp tác xã thay đổi 

tƣ duy từ bán hàng truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cắt giảm chi phí 

bán hàng, tăng cƣờng khả năng tiếp cận các thị trƣờng trong và ngoài nƣớc cho các hợp 

tác xã của tỉnh. Trong năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn Kim Nam đã triển 

khai ký kết hợp tác thực hiện sàn thƣơng mại điện tử tỉnh Bắc Kạn nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp, hợp tác xã quảng bá và phân phối các sản phẩm OCOP của Bắc Kạn đến với 

khách hàng trong nƣớc và nƣớc ngoài trên môi trƣờng số, giúp cho việc giao thƣơng hàng 

hóa trong và ngoài nƣớc đơn giản và đảm bảo đƣợc tính pháp lý. 

Về chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã, từ tháng 7 năm 2019 UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc 

đăng ký hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã; cử cán bộ tham dự khóa đào tạo hƣớng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký hợp tác xã; thực hiện chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống chuyển 

đổi dữ liệu (online form), đến nay 100% hồ sơ đăng ký hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã 

đƣợc số hóa và cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chƣa đƣợc 

đầu tƣ đồng bộ; bên cạnh đó, số lƣợng hợp tác xã chƣa nhiều, quy mô nhỏ, chƣa có nhiều 

hoạt động liên doanh, liên kết với các các tổ chức lớn, chƣa đủ sức hỗ trợ nhiều thành viên 

sản xuất; nguồn lực về vốn, tài chính của hợp tác xã còn hạn chế; năng lực quản trị, điều 

hành của một số hợp tác xã còn yếu, tỉ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng, 

đại học trở lên còn ở mức thấp, dẫn đến việc hạn chế trong ứng dụng và tiếp nhận công 

nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, số 

lƣợng hợp tác xã có website riêng còn rất ít… Những hạn chế nêu trên là nguyên nhân chủ 

yếu làm cho quá trình chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh diễn ra rất chậm. 
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Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, 

chuyển đổi số là xu hƣớng tất yếu, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lƣợc đặc biệt quan trọng, 

vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chuyển đổi số sẽ giúp 

hình thành nên 3 trụ cột toàn diện: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở địa phƣơng, 

trong đó kinh tế số là giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao năng suất lao động, 

thúc đẩy phát triển các mô hình mới trong sản xuất, kinh doanh với hiệu quả cao. Chuyển 

đổi số đƣợc xác định là một trong những hƣớng đi quan trọng thúc đẩy các hợp tác xã 

nông nghiệp phát triển theo hƣớng bền vững, thích ứng với thị trƣờng, các hợp tác xã 

muốn phát triển bền vững trong dài hạn thì tất yếu phải thực hiện chuyển đổi số.  

Theo đó, để các hợp tác xã tiếp cận nhanh hơn các hoạt động chuyển đổi số trong 

thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Kạn đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số cho 

khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nhƣ sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và ngƣời dân về sự cần thiết và tính 

cấp thiết chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin theo nguyên tắc bảo đảm an 

toàn thông tin, an ninh mạng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu 

cầu sử dụng. 

Thứ hai, tiếp tục cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, cải cách hành chính, tạo 

môi trƣờng thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ số khởi 

nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã chuyển đổi số, nâng 

cao năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng. 

Thứ ba, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp 

tác xã khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất; xây dựng thị trƣờng thƣơng mại 

điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững. 

Thứ tư, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ các hợp tác xã chuyển đổi số, tổ chức 

các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số 

cho cán bộ quản lý hợp tác xã; đồng thời, tổ chức các hoạt động tham quan, học tập mô 

hình hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả. 
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Thứ năm, các hợp tác xã cần tập trung giải quyết khó khăn về nguồn vốn hoạt động 

của hợp tác xã, thu hút kết nạp thêm nhiều thành viên, mở rộng quy mô của hợp tác xã; 

nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ quản trị hợp tác xã, đặc biệt là ngƣời đứng đầu 

hợp tác xã; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, 

công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành./. 
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THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA HTX 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu 

 

1. Đặt vấn đề 

Hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế tập thể (KTTT) có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta; đƣợc Đảng, Nhà nƣớc quan tâm phát 

triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nƣớc bƣớc vào thời kỳ đổi mới, trong kỷ 

nguyên công nghệ 4.0, thì HTX cũng đƣợc chuyển đổi về nội dung và hình thức hoạt động 

nhằm thích ứng kịp thời với môi trƣờng sản xuất - kinh doanh mới. 

Đối với tỉnh Bạc Liêu; với những diễn biến phức tạp của điều kiện tự nhiên, sự 

cạnh tranh của nền kinh tế thị trƣờng; Bạc Liêu đã xác định phải tập hợp hộ sản xuất thông 

qua mô hình HTX để có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp hàng 

hóa lớn. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã tạo điều kiện cho KTTT nói 

chung và HTX nói riêng trên địa bàn phát triển. 

Theo đó, phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian qua đã ngày càng đi 

vào cuộc sống của ngƣời dân, HTX đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nhƣ: hình thành các hình thức tổ chức sản xuất, hỗ trợ phát 

triển kinh tế hộ và kinh tế cá thể của thành viên, tăng cƣờng tình đoàn kết trong cộng đồng 

nông thôn cùng nhau tham gia xây dựng nông thôn mới... 

Đến 30/6/2021, tỉnh Bạc Liêu có 172 HTX (trong đó có 139 HTX Nông nghiệp - 

chiếm 81%), 23.868 thành viên, vốn điều lệ 235.516 triệu đồng. Tỷ lệ HTX hoạt động có 

hiệu quả đạt hơn 50%. Đóng góp vào thành quả trên, một phần quan trọng là sự nổ lực 

phấn đấu của các HTX; đồng thời là kết quả của các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới, 

ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật nói chung và công nghệ số nói riêng để nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực KTTT, HTX. 
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2. Thực trạng năng lực chuyển đổi số trong HTX tỉnh Bạc Liêu 

2.1. Kết quả ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; nhu cầu chuyển đổi 

số của HTX 

Thực hiện “Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng 

đồng bằng sông Cửu Long” của tỉnh Bạc Liêu; Toàn tỉnh hiện có hơn 30% số HTX ứng 

dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc quản lý nhân sự, sử dụng phần mền kế 

toán, gửi Email, soạn thảo văn bản… trong HTX. Khoản 70% HTX có cán bộ quản lý 

HTX sử dụng điện thoại thông minh có thể tiếp cận các mạng xã hội quen thuộc nhƣ 

Facebook, Zalo, Website. 10% HTX có Website và trang Facebook, Zalo phục vụ cho 

việc thông tin các dịch vụ, mua bán các sản phẩm của HTX. 15% HTX có sử dụng phần 

mền hỗ trợ nghiệp vụ (nhân sự, kế toán, sản xuất…), sử dụng chữ ký số. 90% HTX vận 

tải có camera giám sát hành trình ghi lại hình ảnh, âm thanh trong quá trình xe lăn bánh…  

Đội ngũ cán bộ quản lý trong HTX hằng năm luôn đƣợc nâng lên về số lƣợng và 

chất lƣợng; hiện có 781 ngƣời, trong đó 41% đã qua đào tạo trình độ sơ, trung cấp, 22% 

trình độ cao đẳng, đại học trở lên.  

Liên mình HTX tỉnh Bạc Liêu đã có Cổng thông tin điện tử để thông tin, tuyên 

truyền tình hình KTTT, hoạt động của Liên minh HTX; hỗ trợ quảng bá hoạt động và sản 

phẩm, dịch vụ của HTX. Cơ quan Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu có 18 cán bộ, viên chức, 

ngƣời lao động; trong đó 16 ngƣời có trình độ đại học trở lên – đây là đội ngũ cán bộ tƣ 

vấn, hỗ trợ cho sự phát triển HTX nói chung và chuyển đổi số trong các HTX nông nghiệp 

nói riêng. 

Những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã quan tâm đầu tƣ hàng ngàn tỷ đồng để phát triển 

con giống, cây trồng, xây dựng ô đê bao khép kín, duy trì phát triển các nghề truyền thống 

của địa phƣơng. Công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình 

phát triển sản xuất đƣợc thực hiện thƣờng xuyên trong khu vực KTTT, HTX (nhƣ: nuôi 

tôm công nghệ cao, sản xuất lúa giống chất lƣợng cao, trồng rau an toàn, chăn nuôi thú y, 

nuôi cá các loại…). Tỉnh đã phối hợp với các Viện, Trƣờng Đại học triển khai nhiều dự án 

chuyển giao công nghệ quy trình sản xuất trên nhiều lĩnh vực nhƣ: nông, ngƣ, diêm nghiệp 

và một số sản phẩm khác cho thành viên các tổ hợp tác, HTX; hỗ trợ 05 HTX đăng ký xác 

lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu sản phẩm do HTX sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ; 
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xây dựng Dự án đầu tƣ máy sàng lọc lúa giống, lồng ghép các nội dung hỗ trợ của mô hình 

sản xuất lúa SRI và cơ giới hóa khâu cấy, bón phân, phun thuốc, hỗ trợ máy cấy cho các 

HTX; tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vật tƣ nuôi Artemia cho 02 HTX góp phần xây dựng mô 

hình liên kết nuôi Artemia đem lại hiệu quả cao,... 

Công tác chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới các năm qua 

đã có tác động tích cực, giúp HTX nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Toàn 

tỉnh hiện nay có 68 sản phẩm đƣợc công nhận là sản phẩm OCOP (16 sản phẩm đạt chuẩn 4 

sao và 52 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao), trong đó có 05 sản phẩm của 03 HTX đạt chuẩn 3 sao; 

01 HTX có sản phẩm xuất khẩu trực tiếp; 04 HTX có sản phẩm Tôm đã đƣợc công nhận đạt 

chuẩn ASC; sản phẩm các HTX này có mã vạch và mã QR truy xuất nguồn gốc. 

 

Sản phẩm trứng Artemia của HTX Artemia Vĩnh Châu – Bạc Liêu  

xuất khẩu trực tiếp 

Có thể khẳng định, chuyển đổi số có vai trò quan trọng và là xu thế tất yếu, các 

HTX muốn tồn tại, phát triển không thể đứng ngoài cuộc; nhất là trong điều kiện kinh tế 

thị trƣờng, hội nhập quốc tế và tình hình dịch Covid-19 làm hạn chế việc đi lại, giao dịch 

trực tiếp. Các HTX, nhất là HTX nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã tích cực tham gia chuyển 

đổi số để: soạn thảo văn bản, quản lý nhân sự trên máy vi tính; cập nhật, dữ liệu hóa số 

liệu về hoạt động của HTX bằng công nghệ thông tin; số hóa quá trình sản xuất, nuôi 
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trồng, sử dụng các công nghệ cảm biến, tự động trong sản xuất; ứng dụng blockchain để 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm; sử dụng thƣơng mại điện tử để tăng hiệu quả kinh doanh; 

sử dụng các công nghệ thanh toán điện tử; từng bƣớc chuyển đổi số trong quản trị để tăng 

hiệu quả điều hành, tối ƣu chi phí, năng suất tại các khâu nhƣ giao hàng, công tác nhân sự, 

quản lý đầu vào, đầu ra… 

2.2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

Quá trình chuyển đổi số trong HTX của tỉnh Bạc Liêu diễn ra còn chậm với quy mô 

đầu tƣ nhỏ, trình độ công nghệ không cao; gặp phải một số hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc 

nhƣ sau: 

- Tƣ duy, tâm thế thay đổi và trình độ của đội ngũ quản lý, điều hành HTX: do chƣa 

hiểu và chƣa đƣợc tiếp cận những tiện ích mang lại của chuyển đổi số nên Hội đồng quản 

trị, Ban giám đốc HTX chƣa “mặn mà” với việc chuyển đổi. 

- Lực lƣợng lao động tại HTX hầu nhƣ chƣa đƣợc đào tạo, chủ yếu làm việc theo 

phƣơng thức truyền nghề, thực hành tại chỗ, năng lực khai thác thông tin, mức độ sẵn sàng 

ứng dụng và tiếp nhận đổi mới khoa học, kỹ thuật còn thấp. 

- Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho chuyển đổi số trong HTX hạn chế. Phần lớn 

các HTX, nhất là HTX nông nghiệp không có máy vi tính hoặc sử dụng máy vi tính không 

hiệu quả. Cán bộ, thành viên HTX sử dụng điện thoại thông minh cho mục đích lƣớt Web, 

liên lạc cá nhân là chính; chƣa ứng dụng cho các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ của HTX. HTX vận tải chƣa thể áp dụng phần mền Grab cho khách hàng đặt xe… 

- Nguồn lực tài chính đầu tƣ vào đổi mới ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, chuyển đổi 

số của HTX còn thấp; đa số HTX có quy mô vốn siêu nhỏ dƣới 1 tỷ đồng (theo phân lọai 

HTX về quy mô tổng nguồn vốn). 

 - Trên địa bàn tỉnh chƣa có đơn vị thực hiện chuyển đổi số thành công, hiệu quả. 

 - Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày  03/6/2020 phê 

duyệt “Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030”; 

nhƣng việc triển khai và cụ thể hoá ở địa phƣơng chƣa đƣợc thực hiện đến các HTX. 

 - Liên minh HTX tỉnh chƣa đủ thông tin, các điều kiện để tƣ vấn, hỗ trợ cho các 

HTX bƣớc vào chuyển đổi số. 
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3. Giải pháp 

Để thực hiện tốt việc chuyển đổi số HTX trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian 

tới, cần quan tâm các giải pháp sau: 

Một là; đổi mới nhận thức. Cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông (tuyên 

truyền, tham quan học hỏi, chia sẻ...); Giúp cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ, thành viên, 

ngƣời lao động trong HTX biết rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng khoa học 

công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, kinh doanh của HTX; từ đó đi đến hành 

động thiết thực, bắt tay ngay vào thực hiện chuyển đổi số trong HTX.  

Hai là; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong HTX. HTX cần có chính sách 

thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao vào làm việc trong HTX. Thƣờng xuyên đào tạo 

nâng cao trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành 

viên, ngƣời lao động trong HTX. Trong đó cập nhật, phổ biến những xu thế ứng dụng 

công nghệ số mới trong sản xuất, kinh doanh nhƣ: Internet kết nối vạn vật (Internet of 

Things – IoT), AI, công nghệ robot… từng bƣớc chuyển đổi số trong công tác quản lý, 

điều hành hoạt động sản xuất nhƣ tƣới tự động, truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm, 

phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không ngƣời lái, điều khiển từ xa và giám sát từ 

xa, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, số hóa vùng nguyên liệu, thƣơng mại điện tử… 

Ba là; huy động nguồn lực tài chính thực hiện chuyển đổi số. Hội đồng quản trị, 

Ban Giám đốc HTX cần chủ động đổi mới, huy động nguồn tài chính của HTX và thành 

viên; có lộ trình và phƣơng án, dự án khả thi để tiếp cận các nguồn vốn thực hiện chuyển 

đổi số; đầu tƣ thực hiện thƣơng mại điện tử, tìm kiếm đầu ra  hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản 

phẩm; tham gia các trang Web, chuyển giao các phần mềm tiện ích cho khách hàng sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX. 

HTX rất cần sự hỗ trợ từ Nhà nƣớc và chính quyền tỉnh trong phổ biến, chuyển 

giao, tƣ vấn hỗ trợ cho các HTX ứng dụng công nghệ cao; tranh thủ dành nguồn kinh phí 

hỗ trợ nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trƣờng cho HTX; ƣu tiên triển khai các đề 

tài, dự án có khả năng ứng dụng cao; xây dựng và triển khai Đề án nâng cao năng lực phân 

tích, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm HTX phục vụ trong nƣớc và xuất khẩu. 

Các ngành chức năng, các địa phƣơng đẩy mạnh công tác hỗ trợ HTX, tập trung 

những vấn đề về thể chế, chính sách, đất đai, tài chính tín dụng... giúp HTX phát triển theo 
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hƣớng sản xuất hàng hóa, tham gia chuỗi giá trị; phát triển sản phẩm chủ lực của địa 

phƣơng để đăng ký, tham gia thực hiện tốt “Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm”... từ đó 

phát triển quy mô HTX, đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi số. 

Bốn là; xây dựng mô hình HTX điểm thực hiện chuyển đổi. Tỉnh cần tập trung 

chỉ đạo, hỗ trợ việc xây dựng các mô hình HTX trên từng lĩnh vực thực hiện chuyển đổi 

số. Khi những mô hình này hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện các HTX ở địa 

phƣơng thì tiến hành nhân rộng để tăng số lƣợng HTX thực hiện chuyển đổi số.  

Năm là; phát huy vai trò tư vấn, hỗ trợ và là lực lƣợng nòng cốt trong phát triển 

HTX của Liên minh HTX tỉnh. Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu phải tăng cƣờng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về HTX phục vụ 

cho công tác phát triển HTX tại địa phƣơng; cũng nhƣ phục vụ cho việc kết nối thông tin 

các HTX. Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Liên 

minh HTX tỉnh về yêu cầu chuyển đổi số; đủ thông tin, điều kiện tƣ vấn, định hƣớng và hỗ 

trợ HTX chuyển đổi. Chủ động xây dựng đề án hoặc đề xuất các cơ quan có liên quan xây 

dựng, triển khai thực hiện các đề án chuyển đổi số trong KTTT, HTX. Khi thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo, bồi dƣỡng; Liên minh HTX tỉnh quan tâm cập nhật nội dung chuyển đổi 

số trong HTX, hƣớng dẫn nâng cao trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số 

cho cán bộ quản lý HTX. Triển khai các nội dung hỗ trợ hạ tầng thiết bị, công nghệ phục 

vụ chuyển đổi số trong các dự án hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn 

với chuỗi giá trị của Liên minh số. Nâng cao chất lƣợng hoạt động Cổng thông tin điện tử 

Liên minh HTX tỉnh để hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ HTX...HTX Việt Nam làm cơ 

sở phổ biến, nhân rộng. Chỉ đạo Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hỗ trợ vốn vay cho HTX đầu 

tƣ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, công nghệ cao, phục vụ chuyển đổi  

4. Đề xuất, kiến nghị 

4.1. Đối với Trung ương 

Có chính sách riêng giành cho các HTX tham gia chuyển đổi số, nhƣ: hỗ trợ đào 

tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ về vốn, đất đai, khoa học công nghệ mới; hình thành sàn giao 

dịch sản phẩm HTX cấp quốc gia... 

Bố trí nguồn lực nhất định cho các địa phƣơng thực hiện chuyển đổi số; nhất là 

thực hiện chuyển đổi số trong HTX để làm động lực trong phát triển HTX. 
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Liên minh HTX Việt Nam Tiếp tục hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu xây dựng 

các mô hình chuỗi giá trị tại địa phƣơng; hỗ trợ HTX điểm về đăng ký nhãn hiệu hàng 

hóa, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dần chuyển đổi số trong HTX... 

4.2. Đối với tỉnh Bạc Liêu 

Thủ tƣớng Chính phủ đã ký ban hành Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia; Tỉnh 

uỷ cần sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số; UBND ban hành Chƣơng 

trình về chuyển đổi số, trong đó quan tâm thực hiện trong khu vực KTTT, HTX. 

Có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ làm việc trong các HTX 

của tỉnh Bạc Liêu. 

Cho chủ trƣơng Liên minh HTX tỉnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong HTX. 

Trên đây là thực trạng năng lực và những giải pháp chuyển đổi số trong HTX; Liên 

minh HTX tỉnh Bạc Liêu thông tin đến “Diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX năm 2021”; tin 

tƣởng rằng với sự thành công của diễn đàn sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong 

HTX, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy HTX phát triển./. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÖC ĐẨY HỢP TÁC XÃ ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ CAO HƢỚNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG  

HTX NÔNG NGHIỆP 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Phƣơng, TS. Trần Mạnh Hải 

Khoa Kinh tế và PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 

1. Động lực ứng dụng công nghệ cao của HTX hƣớng đến chuyển đổi số trong  

nông nghiệp 

1.1. Khái quát bối cảnh và cơ hội của chuyển đổi số trong nông nghiệp 

 Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về 

cách sống, cách làm việc và phƣơng thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số 

trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đang là vấn đề đƣợc quan tâm ở mọi quốc gia 

và cũng là xu thế tất yếu của quá trình phát triển. Hiểu một cách đơn giản nhất “chuyển đổi 

số” là “thay đổi cách làm” nhờ “dữ liệu” và “công nghệ số”. Trong lĩnh vực nông nghiệp, 

chuyển đổi số đƣợc hiểu là quá trình học hỏi, thay đổi cách làm nông nghiệp nhờ dữ liệu và 

công nghệ số. Chuyển đổi số là việc áp dụng công nghệ để tổng hợp, biến những nguồn 

thông tin rời rạc, mù mờ, không có giá trị thành thông tin và dự báo có giá trị để định hƣớng 

sản xuất cho ngƣời nông dân. Nông nghiệp số là nền nông nghiệp chuyển từ phụ thuộc hoàn 

toàn vào điều kiện tự nhiên, thị trƣờng tiêu thụ sang sản xuất dựa trên dữ liệu và dự báo về 

điều kiện tự nhiên, nhu cầu, xu hƣớng và thị hiếu của thị trƣờng tiêu thụ. 

 Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hƣớng toàn cầu, đặc biệt trong vài năm trở 

lại đây, khái niệm chuyển đổi số trong nông nghiệp liên tục đƣợc nhắc đến bởi ảnh hƣởng 

của Covid-19 khiến xuất khẩu nông sản ùn ứ do không tìm đƣợc đầu ra. Đã đến lúc, ngƣời 

nông dân phải thay đổi tƣ duy làm nông nghiệp và chuyển đổi số chính là chìa khóa giúp 

ngƣời nông dân sản xuất nông sản chất lƣợng, với chi phí thấp nhất nhƣng bán ra đƣợc giá 

cao nhất. 

 Với cách thức sản xuất truyền thống nhƣ hiện nay, ngƣời dân thiếu thông tin và rất 

khó tiếp cận về tƣ liệu, vật tƣ sản xuất đảm bảo chất lƣợng chất lƣợng, không đƣợc tƣ vấn 

và đào tạo về phƣơng pháp, kỹ thuật sản xuất, phòng bệnh..., đặc biệt là phụ thuộc rất lớn 

vào thƣơng lái trong việc tiêu thụ sản phẩm; với chuyển đổi số ngƣời dân đƣợc tiếp cận 
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nhanh chóng với nguồn cung về vật tƣ sản xuất bảo đảm chất lƣợng, giá cả hợp lý, đƣợc tƣ 

vấn nhanh chóng về kỹ thuật sản xuất, phòng trừ dịch bệnh, đƣợc tiếp cận thông tin thị 

trƣờng và có thể bán trực tiếp sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng thông qua các sàn giao dịch 

điện tử, có thể liên kết với nhau để cùng sản xuất và bán sản phẩm mình trƣớc khi sản xuất, 

và hơn thế nữa ngƣời dân không những bán sản phẩm vật chất thông thƣờng mà còn bán giá 

trị tinh thần đặc biệt của sản phẩm bao gồm: giá trị khác biệt về điều kiện tự nhiên, quá trình 

chăm sóc và các giá trị văn hóa đặc trƣng khác... Chuyển đổi số còn cho phép so sánh giá ở 

nhiều nơi, làm đƣợc việc này sẽ không còn ép giá. Chuyển đổi số sẽ tạo ra nền tảng cho 

phép nông dân và các ngành hàng kết nối với nhau mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý. 

 Việt Nam hiện là đất nƣớc nông nghiệp với khu vực nông thôn chiếm tới 63% dân 

cƣ, 66% số hộ, 68% ngƣời làm việc; nông nghiệp chiếm tỷ trọng 13,96% trong GDP. Mô 

hình sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị vẫn luôn là “căn bệnh 

trầm kha” của nền nông nghiệp nƣớc ta. Do ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19, xuất khẩu 

nông sản Việt Nam bế tắc, những thị trƣờng xuất khẩu lớn Trung Quốc, EU, Mỹ đóng 

băng cộng thêm tác động kép của hạn hán, xâm nhập mặn và bão lũ, nền nông nghiệp Việt 

Nam chứng kiến cảnh nông dân mất mùa, doanh nghiệp phá sản và hàng loạt khó khăn 

trƣớc mắt. Bên cạnh đầu tƣ công nghệ chế biến, chú trọng thị trƣờng nội địa, Chuyển đổi 

số đƣợc xem là yêu cầu cấp bách cho tƣơng lai nông nghiệp Việt. Câu chuyện Chuyển đổi 

số đƣợc nhắc đến không chỉ nhƣ một xu thế ngắn hạn mà là một hành trình xuyên suốt liền 

mạch để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp Việt Nam. 

 Trong bối cảnh mới, ngành nông nghiệp lúc này sẽ không thể đặt trong bối cảnh 

đơn lẻ, đứng một mình mà phải nằm trong cấu trúc chung của nền kinh tế số, để đồng tốc 

với sự phát triển chung của công nghiệp 4.0 đó là công nghệ robot, automation (tự động 

hóa), IT (công nghệ thông tin), IOT (công nghệ internet kết nối vạn vật), Drone (thiết bị 

không ngƣời lái), thƣơng mại điện tử, marketing số big data, AI (trí tuệ nhân tạo). Công 

nghệ số có thể cải thiện quản lý thời gian, giảm sử dụng nƣớc và hóa chất, sản xuất các 

loại cây trồng khỏe mạnh hơn và năng suất cao hơn, tất cả đều có lợi cho nông dân, gia 

tăng lợi nhuận và bảo tồn tài nguyên trong khi giảm tác động từ phân bón hóa học. Do đó, 

cần có những giải pháp ứng dụng thích hợp để đƣa công nghệ số thực sự là một trong 

những nhân tố thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam phát triển, thích ứng với xu thế toàn 

cầu hóa. 
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 Nắm bắt đƣợc xu thế này, vừa qua Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

749/QÐ-TTG về Chƣơng trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến 

năm 2030, theo đó nông nghiệp đƣợc xác định là một trong những ngành ƣu tiên chuyển 

đổi số. Cụ thể, theo Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian tới Việt Nam sẽ 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hƣớng chú trọng nông nghiệp thông minh, 

nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. 

Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Vai trò của 

nông dân và hợp tác xã (HTX) đƣợc xác định: xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến 

“Mỗi nông dân là một thƣơng nhân, mỗi HTX là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 

số” với mục tiêu mỗi ngƣời nông dân đƣợc định hƣớng, đào tạo ứng dụng công nghệ số 

trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ…) nông sản, đẩy mạnh phát triển 

thƣơng mại điện tử trong nông nghiệp. 

 Trên thực tế, những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã bắt đầu quan tâm nhiều 

hơn đến nhiều các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực. Trong 

trồng trọt, công nghệ IOT, Big Data bắt đầu đƣợc ứng dụng thông qua các sản phẩm công 

nghệ số nhƣ phần mềm cho phép phân tích các dữ liệu về môi trƣờng, loại cây và giai 

đoạn sinh trƣởng của cây, ngƣời tiêu dùng có thể truy xuất và theo dõi các thông số này 

theo thời gian thực… 

Công nghệ IOT, Blockchain, công nghệ sinh học đƣợc áp dụng rộng ở trang trại chăn 

nuôi quy mô lớn. Ngành chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ số nhiều nhất, với mô hình 

nổi bật là các trang trại hiện đại của Tập đoàn TH TrueMilk và Công ty Vinamilk. 

 Trong lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ DND mã mạch trong quản lý giống lâm 

nghiệp và lâm sản; công nghệ GIS và ảnh viễn thám để xây dựng các phần mềm phát hiện 

sớm và cảnh báo cháy rừng từ ảnh vệ tinh, phần mềm giám sát và phát hiện sớm mất rừng, 

suy thoái rừng... 

 Trong thủy sản, cũng chuyển đổi số mạnh mẽ nhƣ việc sử dụng thiết bị dò cá sử 

dụng sóng siêu âm, máy đo dòng chảy, điện thoại vệ tinh; máy thu lƣới vây (đứng); hệ 

thống thu - thả lƣới chụp, công nghệ GIS và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) giúp quản lý 

đội tàu khai thác hải sản xa bờ. Ứng dụng công nghệ sinh học chọn lọc, lai tạo các giống 

có năng suất, chất lƣợng cao, có khả năng kháng bệnh, chịu đựng tốt với môi trƣờng, công 

nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn (RAS), công nghệ biofloc, công nghệ nano, công nghệ nuôi 

lồng trên biển, công nghệ nuôi cá nƣớc lạnh. 
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 Công nghệ trí tuệ nhân tạo đã đƣợc sử dụng trong nuôi tôm nhằm phân tích các dữ liệu 

về chất lƣợng nƣớc; quản lý thức ăn và sức khỏe của tôm nuôi. Công nghệ tự động hóa đã 

đƣợc áp dụng khá rộng rãi trong khâu chế biến thủy sản từ phân loại, hấp, đóng gói, dây 

chuyền sản xuất..., giúp giảm chi phí sản xuất, bảo đảm chất lƣợng sản phẩm thủy sản... 

1.2. Ứng dụng công nghệ cao trong các HTX hướng đến chuyển đổi số trong 

nông nghiệp 

 Tại nhiều quốc gia trên thế giới, HTX là thể chế không thể thiếu, góp phần vào sự 

phát triển hài hòa về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa; là tất yếu đối với việc thúc đẩy 

phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tƣ nhân, cá thể, đặc biệt ở các vùng nông thôn, nơi 

các tập đoàn, công ty lớn không muốn đầu tƣ, phát triển. Cách mạng công nghiệp 4.0 và 

thời kỳ công nghệ số cũng đang mở ra những cơ hội và thách thức đối với toàn bộ nền 

kinh tế nƣớc ta, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, HTX. Với tình hình đó, không chỉ 

nông dân, hộ sản xuất đơn lẻ mà cả các doanh nghiệp, HTX cũng phải liên kết, hợp tác với 

nhau mới có thể đứng vững và phát triển. Khu vực kinh tế tập thể, HTX đã, đang và sẽ 

phát huy vai trò của của mình trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc. 

 Ở Việt Nam, có thể nhận thấy rằng, các HTX nông nghiệp đóng góp vai trò rất lớn 

đối với sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. Đặc biệt, trong tình hình mới hiện nay, HTX 

nông nghiệp giúp những ngƣời lao động, những ngƣời sản xuất nhỏ tự nguyện tập hợp 

nhau lại trong một tổ chức kinh tế chung để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề sản 

xuất, kinh doanh và đời sống của họ, đủ sức cạnh tranh và chống lại sự chèn ép của các 

doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn. Đây cũng là phƣơng thức để bảo đảm lợi ích và xây 

dựng vị thế của họ trong điều kiện của kinh tế thị trƣờng và hội nhập. Thực tế cho thấy, 

đối với ngƣời dân tham gia mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, tính liên kết sẽ bền vững 

hơn. Nếu nhƣ trƣớc đây, việc liên kết thu mua sản phẩm nông nghiệp, doanh nghiệp phải 

ký hợp đồng với từng hộ dân, việc ký hợp đồng với cả ngàn nông hộ nhỏ lẻ gặp nhiều khó 

khăn, mất thời gian cho công tác quản lý. Còn khi tham gia vào HTX, nông dân đƣợc 

HTX hƣớng dẫn tổ chức sản xuất, cung ứng vật tƣ đầu vào, thực hiện các dịch vụ phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và ký hợp đồng tiêu thụ. 

 Đối với các HTX nông nghiệp, thông qua chuyển đổi số, các HTX sẽ số hóa quá 

trình sản xuất, nuôi trồng sử dụng các công nghệ: IoT, AI; ứng dụng blockchain để truy 

xuất nguồn gốc; sử dụng thƣơng mại điện tử để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh; sử 

dụng các công nghệ thanh toán điện tử. 
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 Việc ứng dụng công nghệ số đã giúp cho các doanh nghiệp, HTX và các hộ cá thể 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đƣợc thƣơng hiệu và giá trị nông sản. 

Ứng dụng công nghệ số còn hạn chế đƣợc tình trạng giả nhãn mác, xuất xứ hàng hóa, ứng 

dụng công nghệ block chain trong truy xuất nguồn gốc nông sản. 

 Phát triển nông nghiệp trong bối cảnh mới hiện nay, việc thực hiện song song việc 

xây dựng, tích hợp và kết nối và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc (QLNN) 

đối với các thực thể HTX là biện pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi số nhằm đáp 

ứng yêu cầu hỗ trợ cải cách hành chính chuyển từ quản lý sang dịch vụ, phục vụ: Tăng 

cƣờng tƣơng tác giữa HTX / thành viên với cơ quan QLNN; Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, 

thƣơng hiệu của HTX; Nâng cao hiệu quả của QLNN với HTX để đƣa ra các chính sách 

quản lý sát thực tiễn hơn đáp ứng yêu cầu phát triển, mặt khác nhằm giảm chi phí (thời 

gian, tiền bạc) cũng nhƣ tăng cƣờng tính công khai, minh bạch nhằm tận dụng tốt xu 

hƣớng KHCN đáp ứng nhu cầu đƣợc cung cấp thông tin và nhu cầu kinh doanh của HTX 

trong bối cảnh mới.  

 Mặc dù chuyển đổi số đƣợc xác định là một trong những hƣớng đi quan trọng thúc 

đẩy các HTX nông nghiệp phát triển theo hƣớng bền vững, thích ứng với thị trƣờng. Tuy 

nhiên, làm sao để các HTX có thể ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý 

hiệu quả thì vẫn còn nhiều việc phải làm cho khu vực này. 

2. Thực trạng ứng dụng công nghệ cao của các HTX nông nghiệp 

 Số lượng HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

 Trong lĩnh vực nông nghiệp, tính đến hết năm 2020, cả nƣớc đã có 16.240 HTX, 

chiếm 62,4% tổng số HTX. Tốc độ tăng trƣởng về số lƣợng của HTX nông nghiệp có xu 

hƣớng tăng trong giai đoạn 2016-2020, với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 10,9%/năm 

(Bảng 4.1). Số lƣợng HTX nông nghiệp tăng mạnh hơn vào những năm cuối của giai đoạn 

2016-2020 do đây là giai đoạn Chính phủ, các Bộ ngành và nhiều địa phƣơng trong cả 

nƣớc đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, ban hành nhiều quyết sách quan trọng trong công tác 

chỉ đạo phát triển KTTT, HTX. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 

27/4/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về chủ trƣơng phát triển 15.000 HTX nông nghiệp 

hiệu quả đến năm 2020, Kế hoạch số 6355/BNN/KH-KTHT của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đặt mục tiêu có trên 1.500 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao theo, 

những năm gần đây, số lƣợng các HTX áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản 
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xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều, hoạt 

động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều HTX liên kết 

với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, góp phần nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Các số liệu thống kê cho thấy về cơ bản các kế 

hoạch đề ra đến năm 2020 đã đƣợc thực hiện. Tính đến hết năm 2020, cả nƣớc đã có 1718 

HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng, chiếm 10,6% tổng số HTX nông nghiệp.  

 Mặc dù tỷ trọng HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các HTX NN vẫn 

còn khá thấp, nhƣng trong 5 năm gần đây, số lƣợng HTX nông nghiệp ứng dung công 

nghệ cao (HTXNN ƢDCNC) lại có tốc độ tăng khá cao, gấp hơn 6 lần tốc độ tăng trung 

bình số lƣợng HTX nông nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 và xu thế này còn tiếp tục 

diễn ra trong những năm tới. Cụ thể, nếu nhƣ năm 2016 số lƣợng HTX nông nghiệp ứng 

dụng CNC còn rất hạn chế với 193 HTX, chỉ chiếm khoảng 1,8% thì đến năm 2020 cả 

nƣớc đã có 1.718 HTX ứng dụng CNC chiếm 10,58%, tăng 72,73% trong giai đoạn 2016-

2020. Hình 3.1 cho thấy 5 năm qua, tốc độ tăng trƣởng số lƣợng HTXNN ƢDCNC luôn 

nhanh hơn số HTX NN nói chung trong cùng thời kỳ. Tốc độ tăng trƣởng HTXNN 

ƢDCNC luôn ở mức 2 con số, cá biệt năm 2019 có số lƣợng HTX ƢDCNC tăng lên gần 

gấp đôi (182,3%) so với năm 2018. Sự gia tăng mạnh số lƣợng HTXNN ƢDCNC trong 

những năm gần đây là kết quả của các chính sách mạnh mẽ của Nhà nƣớc và các tỉnh 

nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác và tái cơ cấu nông nghiệp theo hƣớng ứng dụng 

công nghệ cao. 

- Hình 1. Tốc độ tăng số lƣợng HTX NN và HTXNN ƢDCNC cả nƣớc giai đoạn 

2015-2020 
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 Nhƣ vậy, sau 05 năm số lƣợng HTX nông nghiệp ứng dụng CNC trên cả nƣớc tăng 

trƣởng đáng kể. Tuy nhiên sự tăng trƣởng này mới chỉ phản ánh về mặt số lƣợng, và có thể 

thấy số lƣợng HTX ứng dụng CNC không đồng đều giữa các khu vực; ngay trong cùng 

một khu vực cũng có sự phân bố không cân đối giữa các tỉnh. 

 Loại công nghệ ứng dụng 

 Theo số liệu Cục Kinh tế Hợp tác tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh, nhóm công 

nghệ canh tác, nuôi trồng, bảo quản chiếm phần lớn trong số các công nghệ đƣợc các HTX 

áp dụng hiện nay, giao động từ 78%-85% số HTX ứng dụng, với tốc độ tăng bình quân 

74,1% trong giai đoạn 2016-2020.  Các loại công nghệ đƣợc các HTX áp dụng trong nhóm 

này điển hình công nghệ tƣới kết hợp với bón phân; công nghệ nhà kính (nhà màng), nhà 

lƣới có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động kết hợp ứng dụng kỹ thuật canh 

tác không dùng đất: thủy canh, trồng cây trên giá thể, màng dinh dƣỡng; công nghệ chiếu 

xạ, rửa tự động bằng hơi nƣớc, công nghệ bao gói hút chân không, kho lạnh bảo quản 

rau, hoa trái cây, thịt, sữa… Trong chăn nuôi, các HTX các loại công nghệ cao phổ biến 

sử dụng gồm có hệ thống chuồng trại khép kín, lắp đặt hệ thống làm mát, có máng ăn, 

máng uống nƣớc tự động, quạt hút gió, bể biogas và đệm lót sinh học trải nền chuồng để 

xử lý chất thải. 

 Số lƣợng HTX ứng dụng công nghệ sinh học tăng từ 17 HTX năm 2016 lên 100 

HTX năm 2020 với tốc độ tăng 55,7%. Các công nghệ sinh học đƣợc HTX ứng dụng chủ 

yếu hiện nay gồm công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông 

nghiệp và môi trƣờng: phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, chế phẩm xử lý môi trƣờng, 

công nghệ vi sinh EM trong chăn nuôi sử dụng các vi sinh vật để phân giải nhanh, triệt để 

các chất hữu cơ phế thải, qua đó giải phóng, tái tạo năng lƣợng và dinh dƣỡng cho đất, cây 

trồng và môi trƣờng trong một chu kỳ sinh học khép kín; công nghệ lai tạo giống cây trồng 

có ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để tạo ra các giống cây, con mới có các đặc tính 

ƣu việt. công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô cho hoa, chuối…  

 Số lƣợng HTX ứng dụng công nghệ tự động hóa cũng tăng đáng kể từ 17 HTX năm 

2016 lên 151 HTX năm 2020, với tốc độ tăng 72,6% trong cùng giai đoạn, chiếm tỷ lệ 

khoảng 8,8% tổng số HTX ứng dụng CNC, chủ yếu là Công nghệ cơ giới hóa đồng bộ 

trong sản xuất, thu hoạch, chế biến và bảo quản lúa; công nghệ tƣới kết hợp bón phân tự 

động Sử dụng các loại cảm biến phần mềm và ứng dụng trên điện thoại di động để theo 
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dõi các thông số kỹ thuật liên quan đến cây trồng và điều khiển tƣới tiêu, bón phân từ xa 

cho cây trồng; hệ thống máng ăn, uống, điều chỉnh nhiệt độ và làm mát tự động cho hệ 

thống chuồng trại trong chăn nuôi. 

 Công nghệ sản xuất vật tƣ nông nghiệp đƣợc các HTX ứng dụng còn hạn chế, chỉ 

chiếm 0,9% số các HTX ứng dụng CNC hiện nay, chủ yếu là công nghệ sản xuất phân bón, 

phân vi sinh, chế phẩm sinh học nhƣ xử lý phân bò bằng trùn quế, chế phẩm dịch trùn quế, 

phân bón từ rác thải hữu cơ…  

 Trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ rà soát, 

điều và bổ sung danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn sản xuất. Từ năm 2019, việc ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý HTX 

đƣợc các tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Cục Kinh tế hợp tác. 

 Lĩnh vực và loại nông sản ứng dụng CNC của HTX nông nghiệp 

 Các HTX nông nghiệp ƢDCNC tập trung chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt 

(76,9%); trong khi đó lĩnh vực chăn nuôi chỉ có 70 HTX chiếm tỉ lệ 6%, thấp hơn nhiều so 

với lĩnh vực trồng trọt; HTX kinh doanh tổng hợp ứng dụng CNC chiếm khoảng 20,3% 

tống số HTX nông nghiệp trên cả nƣớc. Hầu nhƣ HTX hoạt động trong lĩnh vực lâm 

nghiệp chƣa ứng dụng CNC, chiếm khoảng 0,1%. HTX nông nghiệp ứng dụng CNC hoạt 

động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản dù tăng gần gấp đôi sau ba năm từ 2017-2019, 

nhƣng số lƣợng chƣa nhiều, chiếm khoảng 5,4% tổng số HTX cả nƣớc. Các lĩnh vực sản 

xuất của HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phổ biến là sản xuất rau, trái cây an 

toàn; sản xuất giống cây trồng; sản xuất hoa, làm nấm; chăn nuôi gà, lợn, bò sữa, và nuôi 

trồng thủy sản; chế biến và bảo quản các sản phẩm nông nghiệp. 

Bảng 1: Lĩnh vực hoạt động của các HTX nông nghiệp ứng dụng CNC 

Chỉ tiêu 2017 2018 2019 

SL(HTX) CC(%) SL(HTX) CC(%) SL(HTX) CC(%) 

Cả nƣớc 307 100 412 100 1163 100 

HTX trồng trọt 218 71,0 280 68,0 894 68,2 

HTX chăn nuôi 18 5,9 35 8,5 70 6,0 
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HTX lâm nghiệp 0 0,0 1 0,2 1 0,1 

HTX thủy sản 33 10,7 45 10,9 63 5,4 

HTX tổng hợp 38 12,4 51 12,4 125 20,3 

Nguồn: Cục Kinh tế Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và PTNT và tính toán từ khảo sát 

 Theo kết quả điều tra 6 tỉnh về tình hình ứng dụng CNC của các HTX nông nghiệp, 

ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản, tiêu thụ rau, củ, quả phổ biến nhất ở hầu 

hết các tỉnh, đặc biệt ở Lâm Đồng và hai trung tâm đô thị lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí 

Minh chiếm tỉ lệ hơn 50% HTX nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn. Các loại nông 

sản chính nhƣ rau ăn lá các loại, củ dền, dƣa chuột, cà chua và dƣa lƣới. Tƣơng tự, ứng 

dụng công nghệ vào sản xuất hoa, cây cảnh cũng chủ yếu tại các thành phố lớn nhƣ Hà 

Nội, Đà Lạt (Lâm Đồng), và Tp. Hồ Chí Minh, khoảng 15-17% số HTX ứng dụng CNC. 

Trong khi đó ứng dụng CNC trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa gạo tập trung chủ yếu ở 

Long An, chiếm 44,8% số lƣợng HTX ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh. 

 Trong 6 tỉnh điều tra ứng dụng CNC trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê chỉ có 

tại Lâm Đồng, với tỉ lệ 10,9% số HTX ứng dụng CNC của tỉnh. Tỉnh Nghệ An, Bắc Giang 

có tỷ lệ HTX nông nghiệp ứng dụng CNC vào sản xuất cây ăn quả cao nhất trong 6 tỉnh, ở 

mức lần lƣợt 40%  và 18,6% số lƣợng HTX ứng dụng CNC tại các tỉnh này, chủ yếu là 

cây ăn quả có múi nhƣ cam và bƣởi; Long An cây ăn quả ứng dụng CNC chủ yếu là thanh 

long, Lâm Đồng ứng dụng CNC với các loại cây ăn quả nhƣ chuối, bơ, hồng. Các HTX 

ứng dụng CNC vào sản xuất các sản phẩm trồng trọt khác nhƣ cây dƣợc liệu, chè còn hạn 

chế, chỉ rải rác ở một vài tỉnh với tỉ trọng từ 2-5% số lƣợng HTX. Đối với các sản phẩm 

chăn nuôi, cũng giống nhƣ tình hình chung của cả nƣớc, tỉ lệ HTX ứng dụng CNC vào 

chăn nuôi chiếm tỉ lệ rất thấp từ 6-8% ở tất cả các tỉnh điều tra, các loại vật nuôi đƣợc ứng 

dụng CNC là bò sữa, gà và lợn. 

 Về loại công nghệ ứng dụng trong từng khâu, hầu hết các HTX ứng dụng  trong 

khâu sản xuất và bảo quản (98,3%); 48,3% HTX ứng dụng công nghệ vào khâu tiêu thụ, 

số HTX ứng dụng công nghệ vào khâu chế biến còn hạn chế, khoảng 16,7%.  

 Xét vể khâu sản xuất và bảo quản, công nghệ nhà màng, nhà lƣới cho các sản phẩm 

rau và hoa đƣợc ứng dụng phổ biến, chiếm đến gần một nửa số HTX điều tra (48,3%); Hệ 
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thống tƣới có điều khiển đƣợc áp dụng bởi 60% số HTX điều tra, hệ thống tƣới này đƣợc 

lắp đặt trong các hệ thống nhà màng, nhà lƣới đối với các nông sản rau, hoa ở tất cả các 

tỉnh; hoặc tƣới tiết kiệm quanh gốc cho các loại cây ăn quả có múi (Nghệ An, Bắc Giang), 

thanh long (Long An), hoặc cà phê (Lâm Đồng). Hệ thống bao gồm các thiết bị đầu tƣới 

nhỏ giọt hoặc đầu tƣới phun sƣơng/mƣa, bộ châm phân, bộ điều khiển tƣới..... hệ thống 

giúp tƣới nƣớc, phân một cách tiết kiệm, và giảm đáng kể nhân công lao động. Lâm Đồng 

là tỉnh đi đầu trong cả nƣớc áp dụng công nghệ tƣới tiết kiệm vào sản xuất nông nghiệp ở 

các vùng trồng rau, hoa thành phố Đà Lạt và các huyện phụ cận nhƣ Đơn Dƣơng, Đức 

Trọng, Lâm Hà, Lạc Dƣơng. Về công nghệ tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc cũng rất đa dạng 

nhƣ: Béc tƣới tự động và hệ thống dẫn nƣớc tƣới tự động nhập khẩu chủ yếu từ Israel, Úc, 

Tây Ban Nha, Hà Lan, Hoa Kỳ…”. từ năm 2015 đến nay, Lâm Đồng có gần 45 hợp tác xã 

nông nghiệp áp dụng tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc với tổng diện tích khoảng 6.977 ha. 

Bảng 2.2: Loại CNC ứng dụng trong các HTX nông nghiệp  

Loại công nghệ 
Số lƣợng HTX 

ứng dụng 

Tỷ lệ ứng 

dụng (%) 

Nhà màng, nhà lƣới (HTX rau, hoa) 29 48,3 

Hệ thống điều khiển tƣới (nhỏ giọt, phun 36 60 

Hệ thống cảm biến độ ẩm, nhiệt độ  9 15 

Internet vạn vật (IoTs)  5 8,3 

Thủy canh 8 13,3 

Nuôi cấy mô tế bào 4 6,6 

Cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất 3 5 

Gắn chip điện tử trên cây trồng, vật nuôi 3 5 

Chuồng trại khép kín, làm mát, máng ăn uống tự động, 

xử lý chất thải 

15 25 

Sản xuất vật tƣ nông nghiệp (phân bón 4 6,6 

Sơ chế tự động 6 10 

Kho lạnh 38 63,3 

Phần mềm quản lý bán hàng 7 11,6 
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Bán hàng online 12 20 

HTX có website  3 5 

QR code  29 48,3 

Blockhain  2 3,3 

Nguồn: Điều tra khảo sát tại 06 tỉnh, năm 2020 

Tỷ lệ HTX ứng dụng các công nghệ hiện đại nhƣ hệ thống cảm biến độ ẩm, nhiệt 

độ, ánh sáng, bên trong và bên ngoài nhà kính, hệ thống quạt thông gió để đối lƣu không 

khí, hệ thống đèn chiếu sáng để có thể tăng cƣờng ánh sáng khi cần thiết... hơn còn khá 

thấp, chỉ chiếm khoảng 15%; Một nửa trong số này (8,3%) đã ứng dụng cảm biến vạn 

vật kết nối internet (Iots) để kết nối các thiết bị cảm biến và thiết bị thông minh trong 

suốt quá trình sản xuất nhằm cải thiện vi khí hậu trong nhà kính, điển hình là các HTX 

An Phú (Lâm Đồng); Hợp tác rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang); HTX Lạc Lâm (Lâm 

Đồng), HTX Đan Hoài (Hà Nội)..chỉ cần điện thoại thông minh kết nối internet HTX có 

thể đo đƣợc pH, chỉ số môi trƣờng, ẩm độ, điều khiển tƣới nhỏ giọt, ánh sáng quạt thông 

gió... đồng thời ghi lại đƣợc nhật ký điện tử toàn bộ quá trình canh tác, giúp truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm.  

 Công nghệ nuôi cấy mô đƣợc chủ yếu các HTX sản xuất hoa ứng dụng nhƣ HTX 

công nghệ cao An Thủy (Lâm Đồng), HTX Hoa Lan Việt; HTX Hoa Lan Huyền Thoại 

(Tp. Hồ Chí Minh); HTX Đan Hoài (Hà Nội); Các kỹ thuật canh tác tiết kiệm giống, nƣớc, 

phân bón và giảm phát thải khí nhà kính (các kỹ thuật 1 phải 5 giảm - 1P5G, 1 phải 6 giảm 

- 1P6G; Công nghệ cơ giới hóa đồng bộ, san phẳng mặt ruộng bằng công nghệ tia laser, 

máy bay không ngƣời lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật đƣợc các HTX trồng lúa ở 

Long An ứng dụng (5%).  

 Một số HTX  đã gắn chip trên cây trồng, vật nuôi, tuy nhiên công nghệ này còn ứng 

dụng hạn chế, với 5% HTX ứng dụng. Điển hình là HTX Bò sữa Đơn Dƣơng (Lâm Đồng) 

gắn chip trên bò sữa nhằm theo dõi dịch bệnh, chế độ dinh dƣỡng; HTX Laba Banana Đạ 

k’nàng gắn chip cho từng gốc chuối trong hợp tác xã. Những chíp điện tử đƣợc gắn trên 

đầu ống nhựa và có mã số riêng. Hệ thống này truyền tín hiệu đến phần mềm trong điện 

thoại di động của chủ vƣờn lẫn đối tác nhập khẩu chuối tại Nhật Bản. Trong chăn nuôi, 

các loại công nghệ phổ biến sử dụng gồm có hệ thống chuồng kín, lắp đặt hệ thống làm 
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mát, có máng ăn, máng uống nƣớc tự động, bán tự động, quạt hút gió, bể biogas và đệm 

lót sinh thái trải nền chuồng để xử lý chất thải, khoảng 20-25% HTX điều tra đã ứng dụng. 

 Về sơ chế, bảo quản và chế biến, chủ yếu các HTX hiện nay đều sơ chế thủ công, 

số lƣợng HTX ứng dụng công nghệ sơ chế tự động còn hạn chế, chỉ chiếm 10%; Khoảng 

63,3% HTX có kho lạnh bảo quản nông sản. Số lƣợng HTX ứng dụng CNC trong chế biến 

còn rất thấp , chỉ 16,7% HTX điều tra có dây chuyền chế biến, các loại nông sản đƣợc chế 

biến chủ yếu là cà phê, sữa, lúa gạo, thịt lợn; hoa quả (hồng, chuối, cam). 

 Trong khâu tiêu thụ, khoảng gần một nửa số HTX điều tra (48,3%) ứng dụng công 

nghệ QR truy xuất nguồn gốc nông sản, trong đó chỉ khoảng 10% HTX có truy xuất nông 

sản đến cấp độ hộ thành viên, còn lại hầu hết mới chỉ truy xuất đến cấp độ các HTX; Các 

sản phẩm nông sản sử dụng tem truy xuất nguồn gốc chủ yếu là trên sản phẩm rau các 

loại; trái cây, cà phê chế biến, lúa gạo chế biến. Riêng sản phẩm hoa cây cảnh gặp nhiều 

khó khăn trong gắn tem truy xuất lên sản phẩm, hiện nay chỉ có HTX Đan Hoài (Hà Nội) 

có tem truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm hoa lan.Theo khảo sát từ các HTX, tem truy 

xuất nguồn gốc góp phần tăng lợi nhuận đáng kể cho HTX so với khi chƣa sử dụng tem 

nhờ tăng 15-20% sản lƣợng đƣợc tiêu thụ. Cho đến nay, duy chỉ hai HTX (3,3%) có ứng 

dụng công nghệ blockchain là HTX rau sạch Yên Dũng (Bắc Giang) và HTX An Phú 

(Lâm Đồng); Số lƣợng HTX có ứng dụng phần mềm trong quản lý bán hàng chiếm 

khoảng  11,6%. Khoảng 20% HTX bán hàng online nhƣng chỉ khoảng dƣới 8% số HTX 

ứng dụng CNC có website giới thiệu và giao dịch. 

 Hình thức tổ chức ứng dụng công nghệ cao của HTX 

 Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng CNC ở Việt Nam hiện phát triển theo các 

hƣớng sau: 

 - Hợp tác xã NN ƯD CNC phục vụ sản xuất ứng dụng CNC là các HTX dịch vụ 

nông nghiệp phục vụ thành viên, hoạt động với mục tiêu tổ chức sản xuất ứng dụng CNC 

cho thành viên trên diện tích đất do thành viên quản lý; thành viên ra quyết định đầu tƣ 

ứng dụng CNC, HTX có vai trò cụ thể nhƣ hỗ trợ tƣ vấn kỹ thuật, công nghệ, cung ứng 

các sản phẩm, dịch vụ đầu vào, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ đầu ra cho thành viên 

nhằm phục vụ hoạt động kinh tế của thành viên. Thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là 

ngƣời sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã; thực hiện theo chế độ hạch toán kép, 
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hạch toán của từng hộ thành viên và hạch toán của HTX. Mô hình HTX làm dịch vụ này 

phổ biến nhất, chiếm khoảng 46,7% HTX ứng dụng CNC.  

 - HTX NN ƯD CNC sản xuất tập trung là các HTX tổ chức sản xuất ứng dụng CNC 

trên diện tích đất quản lý chung của HTX. Đất quản lý chung của HTX có thể là đất HTX 

đƣợc giao, hoặc HTX đi thuê hoặc đất góp cổ phần từ các thành viên. Các thành viên 

ngoài góp cổ phần bằng vốn, có thể góp bằng đất hoặc tƣ liệu sản xuất khác; Ban quản trị 

HTX ra quyết định đầu tƣ ứng dụng CNC và áp dụng chế độ hạch toán tập thể, những 

HTX NN ứng dụng CNC theo mô hình tập trung có mục tiêu tạo việc làm cho thành viên, 

thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là ngƣời lao động trong hợp tác xã. Mô hình này chiếm 

khoảng 25% HTX ứng dụng CNC hiện nay 

 - HTX NN ƯD CNC hỗn hợp là các HTX tổ chức sản xuất ứng dụng CNC theo cách 

kết hợp cả hai hình thức trên. Những HTX này vừa ứng dụng CNC trên  đất sản xuất do 

HTX quản lý chung, vừa tổ chức ứng dụng CNC cho thành viên trên diện tích đất sản xuất 

do thành viên HTX quản lý. Trong số các HTX điều tra, khoảng 28,3% HTX NN ƢD 

CNC hoạt động theo mô hình này. 

3. Các rào cản trong ứng dụng CNC hƣớng đến chuyển đổi số của HTX 

 nông nghiệp 

 Rào cản về đất đai 

Hiện nay, hầu hết diện tích đất sản xuất trong HTX là đất của thành viên, thành 

viên quản lý và ra quyết định đầu tƣ trên đất của mình. Đất chung do các HTX quản lý và 

sử dụng rất hạn chế, vì vậy các HTX thiếu quỹ đất chung cho xây dựng mô hình mẫu về 

ứng dụng CNC để nhân rộng cho thành viên, cũng nhƣ  đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cho 

các khâu bảo quản, chế biến, nhà quản lý điều hành, giám sát sản xuất.... Để có đất phục 

vụ ứng dụng CNC, các HTX phần lớn đều đi thuê của các hộ dân, hoặc một số HTX thuê 

đƣợc từ quỹ đất 5% của địa phƣơng với thời gian thuê ngắn trong khi thời gian thu hồi vốn 

và khấu hao CNC dài khiến các HTX không dám đầu tƣ. Một vấn đề khác trong sử dụng 

đất ở các HTX NN ƢDCNC hiện nay đặc biệt ở các tỉnh phía Nam nhƣ Thành phố Hồ Chí 

Minh, Long An là một số HTX có nhu cầu xây dựng các công trình phụ trợ để phục vụ 

nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp CNC nhƣ: nhà lƣới, 

nhà kính, nhà sơ chế, nhà kho, khu vực bao gói sản phẩm, kho lạnh… Nhƣng căn cứ theo 
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Luật đất đai 2013 và Luật xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn thì 

các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp chỉ đƣợc phép xây dựng trên loại “đất nông 

nghiệp khác”, vì vậy làm hạn chế việc đầu tƣ ƢD CNC vào sản xuất nông nghiệp. 

  Rào cản về vốn và tín dụng 

Ứng dụng CNC vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hƣớng đến chuyển đổi số 

sẽ thay đổi phƣơng thức quản lí sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để đạt đƣợc hiệu quả 

luôn yêu cầu về tính đồng bộ, và vì vậy mà luôn cần một nguồn vốn lớn. Nguồn vốn của 

HTX hiện chủ yếu là vốn góp có hạn từ thành viên; với quy định không vƣợt quá 20% vốn 

điều lệ và nếu không sử dụng dịch vụ của HTX  trong 3 năm thì bị chấm dứt tƣ cách thành 

viên. Quy định này làm hạn chế các cá nhân không sản xuất nông nghiệp trực tiếp (không 

sử dụng dịch vụ của HTX) muốn trở thành viên HTX thông qua góp vốn đầu tƣ vào công 

nghệ cao phục vụ sơ chế, đóng gói, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản.  

Nguồn vốn tín dụng của các HTX gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận do HTXNN 

ứng dụng CNC không có đất sản xuất tập trung, toàn bộ diện tích cho sản xuất, bảo quản, 

chế biến của hợp tác xã thƣờng là đi thuê của hộ bên ngoài hoặc thuê của thành viên, trụ 

sở làm việc đƣợc đặt trong khu sản xuất nên không có tài sản thế chấp để vay vốn. Mặc 

dù, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

có nhiều điểm đột phá mới về cho vay đối với các dự án nông nghiệp công nghệ cao nhƣ: 

đƣợc vay không có tài sản đảm bảo tối đa bằng 70% - 80% giá trị dự án nông nghiệp công 

nghệ cao với hình thức cho vay linh hoạt; ƣu đãi về lãi suất..nhƣng qua khảo sát các HTX 

ứng dụng CNC cho thấy cho đến nay chƣa HTX nào tiếp cận dƣợc tín dụng theo quy định 

này. Trong khi đó, nguồn vốn hỗ trợ phát triển nông nghiệp CNC của trung ƣơng và địa 

phƣơng còn han chế, chủ yếu hỗ trợ HTX xây dựng mô hình mẫu về sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng CNC (nhà màng, nhà lƣới, tƣới tự động) với yêu cầu HTX có đối ứng từ 30-50% 

vốn đầu tƣ vào mô hình. 

  Rào cản về nguồn nhân lực 

Để ứng dụng CNC và khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh thì quan trọng 

nhất là yếu tố con ngƣời, nhƣng việc thu hút và duy trì nhân lực trình độ cao luôn là một 

bài toán khó đối với HTX NN. Kết quả từ các cuộc khảo sát cho thấy, cán bộ quản lý HTX 
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nông nghiệp đã qua đào tạo đạt tỷ lệ thấp. Ngoài ra phần lớn chủ tịch hội đồng quản trị và 

giám đốc HTX đã hết tuổi lao động. Bên cạnh đó, tỷ lệ nhân lực của HTX đạt trình độ đại 

học, cao đẳng còn hạn chế. Do trình độ thấp, độ tuổi cao nên đội ngũ này thiếu nhạy bén, 

thiếu năng lực xây dựng phƣơng án sản xuất kinh doanh có hiệu quả cho HTX, khó nắm 

bắt kịp cơ chế thị trƣờng…các HTX quản trị theo kinh nghiệm bản thân, chƣa xây dựng 

đƣợc mô hình quản trị khoa học và có hệ thống công cụ quản trị bài bản. Cũng nhƣ vậy, 

các thành viên HTX khó để thay đổi thói quen, tập quán sản xuất. Không ít hộ thành viên 

đầu tƣ nhà màng, công nghệ tƣới không đúng tiêu chuẩn hoặc lạm dụng hóa chất khi canh 

tác trong nhà màng; trình độ, kỹ năng thao tác trên các ứng dụng nhật ký điện tử của các 

hộ nông dân không đồng đều...dẫn đến sự lệch pha giữa công nghệ và khả năng vận dụng. 

 Rào cản về hạ tầng công nghệ thông tin cho chuyển đổi số 

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cũng là một điểm nghẽn của quá trình chuyển 

đổi số trong HTX NN. Điều kiện cơ sở hạ tầng CNTT của HTX hiện nay rất thấp. Nhiều 

HTX nông nghiệp hiên nay chƣa có thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh an toàn, và 

mạng nội bộ, chỉ có khoảng 30%  HTX sử dụng máy tính để bàn nhằm phục vụ công tác 

kế toán, gửi nhận thƣ điện tử và tham khảo thông tin về sản phẩm, thị trƣờng. Trong đó, 

rất ít HTX có web để quảng bá sản phẩm, xúc tiến thƣơng mại. Thành viên các HTX đại 

bộ phận là nông dân nhỏ, hiện nay vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, đặc biệt 

ở các vùng không có sóng di động, không có phƣơng tiện truy nhập Internet nhƣ máy tính, 

điện thoại thông minh. 

  Rào cản về công nghệ 

Khó khăn tiếp theo là thị trƣờng sản phẩm công nghệ phục vụ nông nghiệp của Việt 

Nam nhìn chung chƣa phát triển. Mặc dù ngày càng có nhiều tập đoàn, công ty quan tâm 

đầu tƣ vào lĩnh vực tƣ vấn cung cấp, chuyển giao công nghệ sản xuất, chế biến trong nông 

nghiệp tuy nhiên phần lớn là công nghệ trong khâu sản xuất, đƣợc nhập khẩu từ nƣớc 

ngoài, chi phí lớn. Các dịch vụ vận hành, sửa chữa, bảo dƣỡng công nghệ chƣa đáp ứng 

đƣợc nhu cầu, nhất là tại những địa bàn khó khăn. Ngoài ra, công nghệ nhập khẩu từ nƣớc 

ngoài khi áp dụng tại Việt Nam chƣa thực sự phù hợp với môi trƣờng, khí hậu, vì vậy 

chƣa phát huy đƣợc hết hiệu quả, cần đƣợc khảo nghiệm, nghiên cứu nội địa hóa công 

nghệ cho phù hợp. Mặt khác chƣa có cơ chế thu hút của nhà khoa học, chuyên gia của các 

Viện nghiên cứu, trƣờng Đại học tham gia vào tƣ vấn lựa chọn, chuyển giao công 
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nghệ...giúp các HTX lựa chọn và áp dụng CNC phù hợp. Các HTX với quy mô lớn, đầu tƣ 

bài bản phải tìm đến các công ty ở các tỉnh, khu vực khác, thậm chí thuê chuyên gia nƣớc 

ngoài tƣ vấn. Điều này làm gia tăng chi phí cho các HTX trong khi nguồn lực tài chính 

hạn hẹp. 

4. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy HTX ứng dụng CNC hƣớng đến chuyển 

đổi số 

-  Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ, ƣu đãi về đất đai cho HTX nông nghiệp. 

Nghiên cứu xây dựng khung pháp lý nhằm phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất nông 

nghiệp; xây dựng cơ chế khuyến khích việc tích tụ, tập trung ruộng đất để phục sản xuất 

kinh doanh của HTX, đặc biệt là các HTX ứng dụng CNC vào sản xuất nông sản theo 

chuỗi giá trị; Xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ cho ngƣời dân góp vốn bằng đất cho 

HTX, hoặc cho HTX thuê với thời gian đủ lớn, đảm bảo lợi ích hài hòa bền vững cho cả 

hai bên. Các địa phƣơng cần rà soát quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt quỹ đất 5% để 

giao hoặc cho HTX thuê nhằm tạo điều kiện cho các HTX có diện tích đất sản xuất quản 

lý chung để xây dựng các mô hình mẫu (nhà màng, nhà lƣới, hệ thống cảm biến vv..) cũng 

nhƣ  hình thành các tài sản sở hữu chung ứng dụng CNC phục vụ chuyển đổi số của HTX. 

Cần có quy định các điều kiện để HTX đƣợc phép xây dựng trên đất nông nghiệp các công 

trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp nhƣ kho lạnh, nhà sơ chế, xƣởng chế biến 

nông sản phục vụ thành viên và lan tỏa lợi ích đến cộng đồng.  

-  Tháo gỡ các rào cản về huy động vốn, tiếp cận tín dụng của các HTX nông nghiệp. 

(i) Xem xét lấy ý kiến rộng rãi để sửa Luật HTX năm 2012, đặc biệt các quy định đang 

làm hạn chế việc thu hút cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính tham gia HTX nhƣ quy 

định về góp vốn, về sử dụng dịch vụ HTX, phân chia lợi nhuận. (ii) Cần mở rộng tiếp cận 

của HTX đến vốn tín dụng từ các ngân hàng dựa trên phát triển và đa dạng hóa các sản 

phẩm tín dụng, ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa thủ tục; điều chỉnh các quy định liên 

quan đến vay vốn ngân hàng nhƣ các quy định về tài sản bảo đảm, tài sản bảo đảm hình 

thành từ vốn vay, tài sản hình thành trên đất nông nghiệp; đất HTX thuê dài hạn đƣợc sử 

dụng làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng; ban hành quy định HTX phải thực hiện 

kiểm toán bắt buộc và sử dụng kết quả kiểm toán HTX trong 3 năm liên tục là công cụ 

đảm bảo cho tín chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng; Tăng cƣờng cho vay theo chuỗi liên 

kết trong sản xuất - kinh doanh nông nghiệp với mắt xích chính là HTX ứng dụng CNC; 
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Chính phủ cần nghiên cứu hỗ trợ mua bảo hiểm rủi ro trong nông nghiệp cho nông dân, 

cấp bù lỗ và bảo hiểm lãi suất cho vay đối với tín dụng nông nghiệp cho nông sản ứng 

dụng công nghệ thông minh nhằm dần thực hiện chuyển đổi số trong HTX. (iii) Xem xét 

cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX từ vốn đầu tƣ công giai đoạn 2021 - 2025 

để mở rộng  hỗ trợ tín dụng cho HTX. (iv) Ƣu tiên, bố trí dòng ngân sách riêng từ nguồn 

ngân sách Trung ƣơng và địa phƣơng để tạo nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ 

phát triển HTX; đồng thời thực hiện lồng ghép với nguồn vốn từ các Chƣơng trình, dự án 

để hỗ trợ các HTX ứng dụng CNC gắn với chuỗi giá trị. 

- Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho cả 02 nhóm đối tƣợng của 

HTX: cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX. Đối với cán bộ quản lý HTX, cần tập trung 

vào: nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phƣơng án sản xuất kinh doanh, tiếp cận và áp 

dụng khoa học công nghệ đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, năng lực tiếp cận thị 

trƣờng, xây dựng và bảo vệ thƣơng hiệu, sản thƣơng mại điện tử, quản lý rủi ro...Đối với 

thành viên HTX cần nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng CNC, ý nghĩa của thực 

hiện chuyển đổi số trong bối cảnh mới; đào tạo về cách thức vận hành sử dụng máy móc, 

công nghệ, quy trình sản xuất, cách sử dụng phần mềm, ứng dụng trên điện thoại thông 

minh để vận hành, quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản của nông hộ. Đặc 

biệt cần phát triển nhanh các nền tảng đào tạo trực tuyến dành riêng cho cán bộ lãnh đạo 

HTX, cán bộ kỹ thuật và thành viên HTX. 

- Tránh hỗ trợ dàn trải, cào bằng, cần tập trung nguồn lực hỗ trợ các HTX làm ăn có 

hiệu quả xây dựng mô hình mẫu về ứng dụng CNC: nhƣ hỗ trợ nhà kính, hệ thống tƣới tự 

động, hỗ trợ điện thoại thông minh, đƣờng truyền cáp quang internet, phổ cập, cập nhật 

các kiến thức, kỹ năng số.... từ đó nhân rộng ra cho thành viên HTX, đồng thời cũng là 

điểm tham quan học tập kinh nghiệm cho các HTX khác trong vùng. Cùng với đó, cần 

nâng cao nhận thức qua giáo dục và truyền thông, chia sẻ các mô hình HTX ứng dụng 

CNC điển hình để tạo ra sự thay đổi. 

- Nhà nƣớc và các tổ chức cần ƣu tiên hỗ trợ HTX đầu tƣ CNC vào các tài sản chung 

của HTX nhằm gia tăng giá trị nông sản tại HTX: nhƣ công nghệ sơ chế, đóng gói, kho 

lạnh, dây chuyền giết mổ, chế biến; xem xét cơ chế hoàn thuế VAT cho các HTX nông 

nghiệp, đặc biệt hoàn VAT cho việc mua thiết bị, nguyên vật liệu để xây dựng nhà màng, 
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nhà lƣới, kho lạnh, dây chuyển chế biến...từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nƣớc, hoặc các tổ 

chức dành cho các HTX. 

- Làm tốt dự báo về nhu cầu thị trƣờng đối với sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản 

phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở định hƣớng phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao trên địa bàn. Tăng cƣờng sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, Liên 

minh HTX,…trong việc hỗ trợ HTX tham gia hội chợ, tham gia chƣơng trình xúc tiến 

thƣơng mại, tham gia giao dịch trên sản thƣơng mại điện tử  để tìm kiếm cơ hội liên kết 

tiêu thụ sản phẩm ứng dụng CNC…Tăng cƣờng kiểm tra phát hiện, xử lý các hàng hóa 

nông sản bị làm giả, làm nhái các nông sản ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cho ngƣời tiêu dùng, hƣớng dẫn trên phƣơng tiện truyền thông 

cho ngƣời tiêu dùng cách sử dụng các phần mềm, ứng dụng trên điện thoại thông minh để 

truy xuất nguồn gốc nông sản, mua nông sản an toàn trên trang thƣơng mại điện tử..../. 
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MÔ HÌNH ĐỐI TÁC THÀNH CÔNG TRONG TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ 

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO CỘNG ĐỒNG 

 

  Lê Kim Thái 

 Quản lý chương trình cấp cao tại Oxfam.  
 

1. Chuyển đổi số trong chiến lƣợc của Oxfam tại Việt Nam  

Kinh tế Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng nhờ áp dụng các công nghệ số trong 

sản xuất chế tạo, nông nghiệp, thƣơng mại, thanh toán, vận tải, tài chính, giáo dục và 

nhiều lĩnh vực khác. Chính phủ điện tử tiếp tục đƣợc ƣu tiên cùng với các kế hoạch phát 

triển và hỗ trợ các nền tảng cơ bản và cơ sở hạ tầng phục vụ truyền thông liên cơ quan, 

dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở, thành phố thông minh. Theo Báo cáo khảo sát Chính 

phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI) năm 2020 của Liên Hợp Quốc, 

Việt Nam đƣợc xếp ở vị trí thứ 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, tăng hai 

bậc so với năm 2018 và tăng 13 bậc so với năm 2014. Xã hội Việt Nam đang thay đổi 

ngày càng nhanh cùng với quá trình chuyển đổi số.  

Trong khi một bộ phận ngƣời dân có thêm cơ hội phát triển sinh kế và nâng cao đời 

sống nhờ tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số, các cộng đồng yếu thế và dễ bị 

tổn thƣơng nhƣ ngƣời nghèo, ngƣời dân tộc thiểu số, nông dân quy mô nhỏ, hợp tác xã, 

doanh nghiệp siêu nhỏ, cộng đồng thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng bởi thiên tai gặp nhiều rào 

cản để tham gia vào quá trình này. Cụ thể là các hạn chế của họ về khả năng chi trả cho 

tiếp cận Internet (gồm cả chi phí cho thiết bị truy cập Internet và chi phí sử dụng dịch vụ 

Internet), thiếu các ứng dụng và nội dung trên Internet đƣợc thiết kế phù hợp với trình độ, 

nhu cầu và cách thức làm việc, tiêu dùng, học tập và giải trí của các cộng đồng này, thiếu 

các chƣơng trình hỗ trợ hiệu quả giúp các cộng đồng này tham gia vào quá trình chuyển 

đổi số của toàn xã hội. Việc này làm tăng nguy cơ về khoảng cách giữa các công đồng yếu 

thế với mặt bằng chung của xã hội.  

Là một tổ chức phi chính phủ quốc tế đóng góp vào công cuộc giảm nghèo và bất 

bình đẳng và , Oxfam tại Việt Nam đã, đang và sẽ làm việc với công nghệ thông tin và tận 

dụng sức mạnh của công nghệ thông tin trong các hoạt động hỗ trợ các cộng đồng yếu thế 

tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số và xã hội số, nhằm góp phần xây dựng một Nền Kinh 

tế Nhân văn (Human Economy) và một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau. Oxfam đã và 
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đang triển khai một số giải pháp công nghệ hƣớng tới hỗ trợ các nhóm đối tƣợng yếu thế, 

gồm ngƣời nghèo, nông dân quy mô nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, cộng đồng bị ảnh hƣởng bởi 

thiên tai. Khu vực kinh tế hợp tác (bao gồm HTX và ngƣời sản xuất quy mô nhỏ) là một 

trong các khu vực Oxfam đặt trọng tâm hỗ trợ phát triển từ nhiều năm nay và xác định sẽ 

tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong những năm tới. Trong các hoạt động hỗ trợ 

chuyển đổi số tại các cộng đồng dễ bị tổn thƣơng, Oxfam thúc đẩy mô hình hợp tác đối tác 

đa bên nhằm tận dụng các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau để đƣa ra các giải pháp nhanh và hiệu 

quả đáp ứng đƣợc nhu cầu của cộng đồng. Trong bài viết này, Oxfam giới thiệu hai mô 

hình hợp tác giữa Oxfam, công ty tƣ vấn công nghệ và các tổ chức nhà nƣớc trong phát 

triển và triển khai có hiệu quả các giải pháp công nghệ thông tin cho các cộng đồng dễ bị 

tổn thƣơng. Oxfam cũng chia sẻ một số kinh nghiệm rút ra từ các mô hình hợp tác này và 

một số đề xuất về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác.  

2. Mô hình hợp tác giữa Oxfam và các cơ quan Việt Nam trong triển khai giải 

pháp kỹ thuật số cho cộng đồng 

FINLIT app: Đƣa kiến thức quản lý tài chính và thông tin về mô hình kinh doanh 

nhỏ đến với ngƣời nghèo 

Bắt đầu từ năm 2019, Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Ngân hàng chính sách xã 

hội (NHCSXH) phát triển FINLIT app nhằm cung cấp kiến thức quản lý tài chính và mô 

hình kinh doanh nhỏ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập thấp và các đối tƣợng chính 

sách xã hội, đặc biệt là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. FINLIT app đã 

đƣợc chính thức vận hành từ tháng 8/2020 nhƣ một bộ phận của hệ thống Digital Banking 

của NHCSXH với 7 module về giáo dục tài chính cho ngƣời nghèo và doanh nghiệp siêu 

nhỏ, và cập nhật thông tin hàng ngày về các mô hình kinh doanh nhỏ thành công cho 

ngƣời nghèo. Đây là ứng dụng điện thoại di động đầu tiên về giáo dục tài chính cho ngƣời 

nghèo ở Việt Nam. Sau 10 tháng chính thức vận hành, FINLIT app đã có gần 100,000 

ngƣời sử dụng (56.2% nam và 43.8% nữ) với nhiều phản hồi tích cực. Thông qua FINLIT 

app khách hàng đã nâng cao hiểu biết tài chính và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng 

bƣớc làm quen với công nghệ số. Đồng thời FINLIT app là cơ sở giúp NHCSXH triển 

khai dịch vụ mobile banking cho hộ nghèo và các đối tƣợng yếu thế trên toàn quốc.  

Oxfam và NHCSXH đã đóng góp những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong việc phát 

triển và triển khai thành công FINLIT app. Oxfam đóng góp nội dung giáo dục tài chính 
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cho ngƣời nghèo và cách thức triển khai nội dung này ở cộng đồng từ kinh nghiệm thành 

công tại Philippines. Oxfam cũng giới thiệu phƣơng pháp thiết kế lấy con ngƣời làm trung 

tâm (Human-Centered Design) với NHCSXH và trực tiếp làm việc với công ty tƣ vấn 

công nghệ TESO để đảm bảo phƣơng pháp thiết kế này đƣợc áp dụng nhất quán trong toàn 

bộ quá trình phát triển FINLIT app, khiến cho thiết kế của ứng dụng này thực sự đáp ứng 

đƣợc nhu cầu về kiến thức tài chính của ngƣời nghèo. NHCSXH góp phần phát triển nội 

dung giáo dục tài chính với hiểu biết sâu sắc về phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam và 

về các nhóm dân cƣ là đối tƣợng của các chính sách trợ giúp xã hội của nhà nƣớc. Đây là 

nhóm khách hàng của NHCSXH. Đến nay NHCSXH đang phục vụ trên 6.4 triệu khách 

hàng là hộ nghèo và các đối tƣợng yếu thế thông qua mạng lƣới gồm 63 chi nhánh cấp 

tỉnh, thành phố, 625 phòng giao dịch cấp huyện, 10,426 điểm giao dịch ở hầu hết các xã, 

phƣờng, thị trấn, gần 173,000 tổ tiết kiệm và vay vốn đến 100% thôn, ấp, bản, làng, phum, 

sóc, tổ dân phố trên toàn quốc. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy quảng 

bá FINLIT app đến tận đối tƣợng sử dụng cuối cùng là ngƣời nghèo và các đối tƣợng 

chính sách khác. Những yếu tố này bổ trợ lẫn nhau khiến cho FINLIT app đƣợc ngƣời sử 

dụng đánh giá cao về nội dung phù hợp với nhu cầu của họ, đồng thời quảng bá đƣợc 

FINLIT app đến tận nhóm đối tƣợng đích, đạt đƣợc hiệu quả cuối cùng về truyền tải thông 

tin giáo dục tài chính và mô hình kinh doanh thành công đến cho ngƣời nghèo.  

Quá trình phát triển và triển khai FINLIT app đã áp dụng nhiều phƣơng pháp hiệu 

quả để đảm bảo ứng dụng này đáp ứng đƣợc nhu cầu về kiến thức và thông tin của ngƣời 

nghèo và các nhóm đối tƣợng thuộc chính sách trợ giúp xã hội.  

Phương pháp thiết kế lấy con người làm trung tâm (Human-Centered Design): 

Phƣơng pháp này là một cách tiếp cận sáng tạo, bắt đầu với nhóm đối tƣợng đích mà 

FINLIT app muốn hƣớng tới phục vụ và kết thúc với các giải pháp “may đo” phù hợp với 

nhu cầu của họ. Phƣơng pháp này xây dựng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về những ngƣời sẽ 

sử dụng FINLIT app. Cụ thể, Oxfam, NHCSXH và công ty công nghệ đã phối hợp tiến 

hành điều tra rộng rãi nhóm đối tƣợng đích tại 6 tỉnh bằng cả bảng hỏi đại trà và thảo luận 

nhóm tập trung nhằm hiểu rõ nhu cầu của họ về kiến thức về quản lý tài chính. Công ty 

công nghệ TESO sau đó xây dựng 1 bản thiết kế app lần đầu. TESO cùng với Oxfam và 

NHCSXH mời một số ngƣời dùng thử tại cả 6 tỉnh nhằm nhận đƣợc phản hồi của họ về 

thiết kế app cả về công năng, nội dung và trình bày. TESO, Oxfam và NHCSXH sau đó 
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cùng phối hợp phát triển bản thiết app lần 2 đáp ứng các ý kiến góp ý từ nhóm ngƣời sử 

dụng thử. Quy trình này trải qua 3 vòng mới đạt đến bản FINLIT app chính thức đƣợc 

NHCSXH triển khai và quảng bá rộng rãi trên toàn hệ thống chi nhánh và tổ tín dụng toàn 

quốc. Cũng chính từ những phản hồi của ngƣời dùng thử mà nhóm phát triển FINLIT app 

đã đƣa ra ý tƣởng thiết kế là đính kèm bài học về giáo dục tài chính vào các cập nhật tin 

hàng ngày trên FINLIT app về mô hình kinh doanh nhỏ, nhằm tăng hiệu quả thúc đẩy 

ngƣời sử dụng học thêm kiến thức về quản lý tài chính; phát triển thêm tính năng đọc bài 

viết để phục vụ cho nhóm ngƣời khó đọc văn bản dài do thị lực kém, bận rộn hoặc không 

có thói quen đọc.  

Lồng ghép giới: Là một tổ chức cam kết thúc đẩy bình đẳng giới toàn cầu, Oxfam 

đảm bảo lồng ghép yếu tố bình đẳng giới trong thiết kế và triển khai FINLIT app. Cụ thể, 

Oxfam và NHCSXH thảo luận và thống nhất về phƣơng pháp và cách thức phát triển 

FINLIT app đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu của phụ nữ. Đây là nhóm đối tƣợng có nhu 

cầu đặc thù về loại thông tin, cách thức truyền đạt và xử lý thông tin khác biệt với nam 

giới. Ngay từ bƣớc đánh giá nhu cầu của nhóm đối tƣợng sử dụng FINLIT app, Oxfam và 

NHCSXH đảm bảo 50% ngƣời đƣợc hỏi là nữ. Trong quá trình thử nghiệm app tại địa 

phƣơng, tối thiểu 50% ngƣời đƣợc mời dùng thử và phản hồi về app là nữ. Các nội dung 

đƣợc thiết kế trong app có hình ảnh và ngôn ngữ cân đối cả nam và nữ. Trong quá trình 

quảng bá FINLIT app đến ngƣời sử dụng, phụ nữ là nhóm đƣợc chú trọng đảm bảo nhận 

đƣợc thông tin và hƣớng dẫn về sử dụng app.  

Quảng bá FINLIT app đến người sử dụng cuối cùng: Có rất nhiều ứng dụng di 

động đƣợc phát triển nhƣng gặp khó khăn để trong việc quảng bá đến nhóm đối tƣợng 

đích, dẫn đến ứng dụng không đƣợc sử dụng. Việc này càng khó khăn đối với nhóm đối 

tƣợng là ngƣời nghèo và ngƣời cần đƣợc trợ giúp xã hội do nhiều hạn chế về tiếp cận và 

kỹ năng hoạt động trên môi trƣờng Internet. NHCSXH tận dụng mạng lƣới cán bộ ngân 

hàng tại địa phƣơng và gần 200,000 tổ trƣởng tổ tín dụng tại tất cả các xã nghèo trên toàn 

quốc để thúc đẩy việc quảng bá FINLIT app đến ngƣời sử dụng cuối cùng là ngƣời nghèo 

và các nhóm thuộc chƣơng trình trợ giúp xã hội của nhà nƣớc. Các cán bộ này làm việc 

thƣờng xuyên với nhóm đối tƣợng đích và lồng ghép việc quảng bá FINLIT app đến với 

họ. Oxfam và NHCSXH đã tổ chức tập huấn online cho cán bộ ngân hàng nòng cốt và một 

số tổ trƣởng tổ tín dụng về việc sử dụng FINLIT app hỗ trợ các công việc hàng ngày của 
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họ trong giao tiếp với khách hàng, đồng thời lồng ghép quảng bá FINLIT app đến với 

khách hàng. Với kế hoạch của NHCSXH tiếp tục đầu tƣ phát triển FINLIT app thành ứng 

dụng thanh toán cho khách hàng thì sẽ càng ngày càng có nhiều ngƣời sử dụng FINLIT 

app, nhờ đó tiếp cận đƣợc đến giáo dục tài chính cho ngƣời nghèo.  

Trong thành công của dự án phát triển FINLIT app có sự kết hợp của phƣơng pháp 

tiếp cận quốc tế18 và sự linh hoạt của một tổ chức phi chính phủ quốc tế với một ngân 

hàng Việt Nam có chuyên môn sâu và mạng lƣới toàn quốc.  Bên cạnh đó, việc hợp tác 

với một công ty công nghệ sẵn sàng tiếp thu cách làm việc mới và linh hoạt đáp ứng tốt 

với nhiều yêu cầu của hai đối tác trong phát triển FINLIT app là rất quan trọng. Sự kết hợp 

của các yếu tố này đã khiến cho FINLIT app có thiết kế và nội dung tốt, đồng thời thực sự 

tiếp cận đƣợc đến nhóm đối tƣợng đích trong thời gian ngắn. FINLIT app góp phần giúp 

hộ nghèo và các đối tƣợng chính sách nâng cao hiểu biết tài chính, phát huy hiệu quả sử 

dụng vốn, làm quen với công nghệ số, tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng 

của NHCSXH. FINLIT app cũng góp phần giúp các cộng đồng yếu thế và dễ bị tổn 

thƣơng theo kịp tiến trình phát triển chính phủ điện tử quốc gia và dịch vụ công trực tuyến 

nhƣ đã vạch ra trong Chiến lƣợc quốc gia về Tài chính toàn diện, các chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.  

Aware Hero app: Đáp ứng nhu cầu thông tin cảnh báo sớm về thiên tai và trao đổi 

thông tin cứu trợ khẩn cấp của cộng đồng chịu ảnh hƣởng bởi thiên tai 

Bắt đầu từ năm 2019, Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Tổng cục Phòng chống 

Thiên tai (TC PCTT) – trực thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – thực hiện dự 

án “Phát triển ứng dụng cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan bằng điện thoại di động” 

nhằm thiết kế ứng dụng di động Aware Hero (gọi tắt là Aware Hero app) cho phép chuyển 

tin cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng đến ngƣời dân địa phƣơng và chuyển tiếp 

thông tin hiện trƣờng tại các khu vực có thiên tai từ ngƣời sử dụng địa phƣơng đến cơ 

quan chức năng các cấp. Aware Hero hiện đã chính thức đƣợc tích hợp vào hệ thống 

phòng chống thiên tai của TC PCTT. Cán bộ địa phƣơng chịu trách nhiệm chuẩn bị và ứng 

phó với thiên tai cấp tỉnh, huyện và xã tại 04 tỉnh thí điểm đã đƣợc tập huấn nâng cao năng 

                                              

18 Trong dự án này, Oxfam áp dụng phƣơng pháp Human-Centered Design học tập từ Hà Lan, phƣơng pháp Adult 

Learning đã triển khai hiệu quả tại Philippines, 7 module về giáo dục tài chính cho ngƣời nghèo đã đƣợc phát triển và 

áp dụng hiệu quả bởi Oxfam tại Philippines.   
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lực để sử dụng ứng dụng Aware Hero trong quản lý thiên tai và tình huống khẩn cấp. 

Tháng 12 năm 2020, Văn phòng Thƣờng trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai & Tìm 

kiếm Cứu nạn cũng đã ban hành quyết định yêu cầu chính quyền các tỉnh thƣờng xuyên 

chịu ảnh hƣởng của thiên tai cài đặt và sử dụng ứng dụng.  

Oxfam tại Việt Nam và TC PCTT đã đóng góp những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau 

trong việc phát triển và triển khai thành công ứng dụng Aware Hero. Oxfam tại Việt Nam 

đã giới thiệu phƣơng pháp thiết kế lấy con ngƣời làm trung tâm (Human-Centered Design) 

với TC PCTT và làm việc chặt chẽ với công ty tƣ vấn công nghệ 2NF để đảm bảo phƣơng 

pháp thiết kế này đƣợc áp dụng nhất quán trong Aware Hero. Đây là yếu tố quan trọng để 

đảm bảo thiết kế của ứng dụng này thực sự đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân cũng nhƣ 

cán bộ xuyên suốt hệ thống chuẩn bị và ứng phó thiên tai các cấp. Về phía TC PCTT, các 

chuyên gia đã tích cực đóng góp ý kiến và kinh nghiệm về cách xây dựng ứng dụng để 

đảm bảo tƣơng thích với hệ thống phòng chống thiên tai hiện có. Ngoài ra TC PCTT cũng 

phối hợp với Oxfam để xây dựng nội dung bản tin cảnh báo các loại hình thiên tai và cách 

ứng phó tƣơng ứng cho cộng đồng bị ảnh hƣởng, cũng nhƣ tổ chức thử nghiệm ứng dụng 

và tập huấn cho cán bộ địa phƣơng. Với vai trò là cơ quan trung ƣơng có nhiệm vụ điều 

phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều 

hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nƣớc, 

TC PCTT có vai trò quan trọng thúc đẩy việc áp dụng Aware Hero trên quy mô rộng. Các 

yếu tố này bổ trợ lẫn nhau, giúp cho Aware Hero đƣợc nhiều nhóm ngƣời dùng đánh giá 

cao về sự phù hợp với nhu cầu, độ thân thiện với ngƣời dùng không có chuyên môn cao về 

công nghệ, đạt đƣợc mục tiêu mong muốn về chuyển tin cảnh báo thiên tai từ cơ quan 

chức năng và tiếp nhận thông tin hiện trƣờng tại các khu vực có thiên tai từ ngƣời sử dụng.  

Quá trình phát triển và triển khai Aware Hero đã áp dụng nhiều phƣơng pháp hiệu 

quả để đảm bảo ứng dụng này đáp ứng đƣợc nhu cầu về thông tin và liên lạc giữa các 

nhóm ngƣời dùng khác nhau:  

Phương pháp thiết kế lấy con người làm trung tâm (Human-Centered Design): 

Oxfam đã tiến hành tham vấn đại diện của các nhóm ngƣời dùng (ngƣời dân ở các vùng 

chịu ảnh hƣởng thiên tai, cán bộ PCTT địa phƣơng, cán bộ TC PCTT, …) để hiểu rõ nhu 

cầu của họ về thông tin, hƣớng dẫn hành động và cách thức liên lạc trƣớc, trong và sau khi 

thiên tai xảy ra. Công ty công nghệ 2NF đã sản xuất một phiên bản “gọn nhẹ” của Aware 



136 

Hero thử nghiệm tại 02 tỉnh thành để lấy phản hồi trực tiếp của ngƣời dùng về tính năng, 

nội dung và thiết kế giao diện của ứng dụng. Oxfam, TC PCTT và 2NF đó cùng phối hợp 

cải thiện bản thiết kế từ các ý kiến góp ý từ nhóm ngƣời sử dụng thử.  

Lồng ghép giới: Oxfam và TC PCTT trao đổi, thống nhất về cách truyền tải nội 

dung và xây dựng kênh liên lạc đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu của phụ nữ. Đây là nhóm 

đối tƣợng thƣờng có trách nhiệm ứng phó với thiên tai trong gia đình và bị ảnh hƣởng 

nghiêm trọng hơn nam giới khi thiên tai xảy ra, tuy nhiên lại chƣa đƣợc tiếp cận các công 

cụ để ứng phó với thiên tai tốt nhất. Khi thử nghiệm ứng dụng tại địa phƣơng, Oxfam và 

TC PCTT đảm bảo tối thiểu 50% ngƣời đƣợc mời dùng thử và phản hồi về ứng dụng là 

nữ. Ngoài ra, các nội dung đƣợc thiết kế trong ứng dụng có hình ảnh và ngôn ngữ hài hòa 

cả nam và nữ.  

Can thiệp đa tầng:  Oxfam và TC PCTT đã phối hợp chặt chẽ từ những ngày đầu 

và xuyên suốt quá trình triển khai của dự án, xây dựng mối quan hệ tin tƣởng và hiệu quả 

cho việc duy trì và nhân rộng ứng dụng. Hai bên đã phối hợp xây dựng bộ tài liệu hƣớng 

dẫn sử dụng Aware Hero cho cán bộ địa phƣơng và tổ chức tập huấn cán bộ địa phƣơng 

nhằm đảm bảo họ có thể sử dụng Aware Hero một cách thuần thục và chủ động. Nhờ vậy, 

Aware Hero đã đƣợc triển khai hiệu quả tại cộng đồng.  

Bài học kinh nghiệm: Trong quá trình triển khai hai dự án nêu trên, Oxfam đã rút ra 

một số bài học về cách hợp tác hiệu quả với sự tham gia của nhiều bên, tầm quan trọng 

của sự tham gia của cộng đồng/nhóm đối tƣợng đích và cách hợp tác với công ty công 

nghệ trong quá trình thiết kế và triển khai giải pháp công nghệ. Những bài học này giải 

quyết một số vƣớng mắc phổ biến trong các nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số đối với các 

cộng đồng yếu thế và dễ bị tổn thƣơng, bao gồm vƣớng mắc về tổ chức đƣa ra sáng kiến 

nhƣng không có đủ năng lực tổng hợp để triển khai sáng kiến, khó khăn trong xây dựng 

giải pháp phù hợp với cộng đồng có những đặc thù so với mặt bằng chung của xã hội, và 

khó khăn trong tìm kiếm và hợp tác hiệu quả với các công ty công nghệ.  

Hợp tác nhiều thành phần trong phát triển và triển khai giải pháp công nghệ: Hai 

mô hình trên đây gợi ý rằng sự hợp tác giữa nhiều thành phần với các thế mạnh bổ trợ lẫn 

nhau có thể hỗ trợ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn và hiệu quả hơn. Yếu tố 

quan trọng để sự hợp tác nhiều bên thành công là các bên tham gia có chung mục đích, xác 

định rõ thế mạnh và vai trò trong sự hợp tác, và thống nhất cách làm việc trên tinh thần 
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hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Vai trò của tổ chức/cá nhân điều phối sự hợp tác đa bên là 

cực kỳ quan trọng để đảm bảo các bên tham gia hiểu ý nhau, phối hợp hành động nhuần 

nhuyễn, giải quyết các khác biệt hợp lý và hiệu quả nhằm đảm bảo giải pháp công nghệ 

đƣợc xây dựng và triển khai có chất lƣợng, đúng tiến độ và tạo đƣợc ảnh hƣởng trong 

cộng đồng.  

Sự tham gia của cộng đồng/nhóm đối tượng đích vào quá trình thiết kế và triển 

khai giải pháp công nghệ là rất quan trọng đảm bảo hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu của 

người dùng: Kinh nghiệm từ Oxfam trong việc áp dụng phƣơng pháp thiết kế lấy con 

ngƣời làm trung tâm (Human-Centered Design) trong hai mô hình trên rất hiệu quả trong 

việc đảm bảo ứng dụng thực sự đáp ứng đúng nhu cầu của nhóm đối tƣợng đích. Có rất 

nhiều giả thiết và hình dung về thiết kế ban đầu của 2 ứng dụng đã bị loại bỏ sau khi nhận 

đƣợc phản hồi từ nhóm đối tƣợng trong quá trình điều tra thị trƣờng và thử nghiệm giải 

pháp. Một số thiết kế mới và quan trọng đƣợc phát triển cũng từ những phản hồi này. Kết 

quả là khi ứng dụng đƣợc triển khai chính thức, có rất nhiều phản hồi tích cực từ ngƣời 

dùng. Chúng tôi cũng xây dựng phần mềm quản lý ứng dụng có khả năng tổng hợp và 

thông báo cho cán bộ quản lý các tƣơng tác của ngƣời dùng đối với từng chức năng trong 

ứng dụng. Đây cũng là một dạng phản hồi rất quan trọng từ ngƣời sử dụng và sẽ đƣợc tính 

đến trong quá trình tiếp tục phát triển ứng dụng trong tƣơng lai.  

Cách thức phối hợp với công ty công nghệ: Oxfam và hai đối tác nhà nƣớc trong 

hai dự án nêu trên phải thuê các công ty công nghệ thực hiện các giải pháp này. Để có thể 

làm việc hiệu quả với các công ty công nghệ, chúng tôi đã rất chú trọng đánh giá cách thức 

làm việc bên cạnh đánh giá đề xuất giải pháp kỹ thuật và đề xuất ngân sách của họ trong 

quá trình đấu thầu. Trong số các công ty đề xuất áp dụng phƣơng pháp Agile Software 

Development (có nghĩa là linh hoạt trong phát triển phần mềm), chúng tôi lựa chọn công 

ty thể hiện đƣợc tinh thần linh hoạt không chỉ trong trình bày kỹ thuật làm phần mềm mà 

trong cả cách trao đổi phƣơng án thiết kế và các yêu cầu khác. Việc này giúp giảm thiểu 

những khác biệt cơ bản về cách hiểu yêu cầu thiết kế, cách trao đổi thông tin, cách lập và 

thực hiện kế hoạch giữa bên ra đề bài (Oxfam và đối tác) và bên thực hiện giải pháp (công 

ty công nghệ). Những điều này đặt cơ sở cho sự phối hợp hiệu quả. Chúng tôi đặc biệt chú 

trọng trao đổi thƣờng xuyên trong từng bƣớc phát triển giải pháp. Oxfam, NHCSXH, TC 

PCTT đã cử cán bộ có năng lực tốt trong điều phối và truyền thông để làm đầu mối làm 



138 

việc với công ty công nghệ nhằm đảm bảo các bên thực sự hiểu ý nhau trong từng bƣớc 

phát triển giải pháp. Chúng tôi trao đổi thƣờng xuyên hàng tuần và họp định kỳ toàn nhóm 

để kịp thời thảo luận và thống nhất giải pháp cho từng vấn đề nảy sinh trong quá trình này.  

3. Một số đề xuất về hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế 

hợp tác:  

Từ quan sát và kinh nghiệm làm việc trong một số dự án về chuyển đổi số hƣớng 

tới cộng đồng dễ bị tổn thƣơng trên kết hợp với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ phát triển 

khu vực kinh tế hợp tác, Oxfam đề xuất một số vấn đề cần đƣợc quan tâm trong việc thúc 

đẩy chuyển đổi số- động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhƣ sau: 

Tiếp cận bình đẳng đến internet như là hàng hóa công: Trong quá trình phát triển 

FINLIT app và Aware Hero, chúng tôi nhận thấy việc thiếu tiếp cận đến Internet là một 

rào cản để các giải pháp này đƣợc triển khai hiệu quả đến nhóm ngƣời nghèo. Mặc dù gần 

90% diện tích lãnh thổ đã đƣợc phủ internet, phí sử dụng Internet vẫn là một rào cản khiến 

nhóm ngƣời nghèo ít sử dụng dịch vụ này. Máy tính và điện thoại di động kết nối internet 

của nhóm thu nhập thấp cũng thƣờng có chất lƣợng thấp hơn nhiều so với nhóm thu nhập 

trung bình và trên trung bình. Những hạn chế này góp phần cản trở nhóm ngƣời thu nhập 

thấp tiếp cận đƣợc kiến thức, dịch vụ và cơ hội tăng thu nhập trên Internet. Trong thời đại 

4.0, tiếp cận Internet nên đƣợc coi là một loại hàng hóa công tƣơng đƣơng nhƣ điện và 

nƣớc sạch. Chính phủ nên có các chính sách hỗ trợ các nhóm nghèo và yếu thế tăng tiếp 

cận internet nhƣ một phần của chƣơng trình hỗ trợ xã hội để các nhóm này không bị bỏ lại 

phía sau trong nền kinh tế số và xã hội số.  

Áp dụng nguyên tắc quản lý dữ liệu an toàn cho người dùng (có trách nhiệm): 

Chuyển đổi số, ứng dụng số đặt ra vấn đề thu thập, lƣu trữ, xử lý, chuyển giao, sở hữu dữ 

liệu có trách nhiệm, hƣớng đến hỗ trợ cộng đồng hiệu quả, và không ảnh hƣởng đến quyền 

riêng tƣ của ngƣời dùng, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu của tổ chức. Oxfam xác định 

quyền riêng tƣ là quyền cơ bản và cần đƣợc bảo vệ. Chúng tôi nhận định rằng việc đƣa 

vào sử dụng các ứng dụng số cần song hành áp dụng chính sách sử dụng và quản lý dữ 

liệu có trách nhiệm, tôn trọng quyền quyền riêng tƣ, an toàn dữ liệu của ngƣời dùng. Cần 

áp dụng nguyên tắc thực hành quản trị dữ liệu để thông tin không bị lạm dụng, rò rỉ, đảm 

bảo quyền riêng tƣ của ngƣời dùng đƣợc tôn trọng và không mang lại tác động tiêu cực 

cho ngƣời dùng. Ví dụ, cần áp dụng nguyên tắc bảo mật thông tin danh tính cá nhân, chia 
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sẻ dữ liệu thông tin chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của ngƣời dùng, thiết lập các biện pháp 

kỹ thuật quản trị an toàn hệ thống thông tin. Ở cấp độ chính sách quốc gia, chính phủ Việt 

Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Tăng cƣờng bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tƣ từ các 

góc độ chính sách và thực hành thực sự quan trọng giúp Việt Nam đảm bảo phát triển kinh 

tế trong bối cảnh hội nhập.  

Thiết kế các giải pháp công nghệ cho HTX với sự tham gia của HTX và lồng ghép 

nhạy cảm giới: Có khá nhiều giải pháp về công nghệ thông tin cho HTX trên thị trƣờng 

hiện nay nhƣng đa số các HTX vẫn chƣa áp dụng đƣợc. Một phần lý do là các giải pháp đó 

chƣa đáp ứng đúng và hoàn toàn nhu cầu của HTX. Sự tham gia của các HTX trong quá 

trình phát triển các ứng dụng cho khu vực này là cực kỳ quan trọng để giải quyết vấn đề 

này. Kinh nghiệm từ Oxfam trong việc áp dụng phƣơng pháp thiết kế lấy con ngƣời làm 

trung tâm (Human-Centered Design) rất hiệu quả để HTX tham gia vào quá trình phát 

triển ứng dụng. Yếu tố bình đẳng giới cần đƣợc lồng ghép nhiều hơn vào việc phát triển 

các ứng dụng cho HTX vì 50% thành viên của HTX là nữ với các đặc thù về phân công 

lao động, thói quen làm việc, cách thức tiếp nhận và xử lý thông tin khác biệt với nam 

giới. Điểm này cần đƣợc đặc biệt nhấn mạnh trong điều kiện là các công ty công nghệ có 

đội ngũ phát triển giải pháp công nghệ chủ yếu là nam giới. Họ có xu hƣớng thiếu cân 

nhắc nhạy cảm giới trong việc phát triển các giải pháp công nghệ nếu nhƣ bên đặt hàng 

giải pháp không nhấn mạnh và kiểm soát việc lồng ghép nhạy cảm giới.  

Phát huy vai trò của công ty công nghệ số trong phát triển các giải pháp công nghệ 

số phù hợp cho HTX và khu vực kinh tế hợp tác: Các tổ chức muốn thúc đẩy chuyển đổi số 

trong HTX và khu vực kinh tế hợp tác nên cân nhắc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với 

các công ty công nghệ số, thay vì quan hệ hợp đồng ngắn hạn. Các giải pháp công nghệ số 

đều cần liên tục cải thiện và phát triển sau khi ra mắt chính thức thì mới đáp ứng đƣợc nhu 

câu thay đổi liên tục của nhóm đối tƣợng đích cũng nhƣ những thay đổi mạnh mẽ của môi 

trƣờng số. Vì vậy, quan hệ đối tác lâu dài với công ty công nghệ là rất quan trọng để liên 

tục phát triển giải pháp. Ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc phổ quát về mối quan hệ đối 

tác tốt đẹp, các tổ chức nên truyền cảm hứng tới đội ngũ công nghệ trong việc làm việc vì 

cộng đồng, vì sự phát triển chung của xã hội và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thƣơng. 

Khi đó các công ty công nghệ không chỉ đơn thuần thực hiện đơn đặt hàng mà họ thực sự 

cùng tƣ duy về các lựa chọn giải pháp tối ƣu về cả mặt công nghệ và xã hội. Họ có thể đƣa 
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ra các giải pháp sáng tạo với kinh nghiệm làm giải pháp số trong nhiều lĩnh vực. Họ có thể 

tham gia phát triển chiến lƣợc chuyển đổi số cho ngành và lĩnh vực. Bên cạnh đó, các tổ 

chức cũng cần liên tục nâng cao năng lực nội bộ về chuyển đổi số để có thể làm việc hiệu 

quả với các công ty công nghệ số.  

Lồng ghép với các chủ trương, chiến lược và chương trình của nhà nước để đảm 

bảo tính bền vững của các giải pháp công nghệ số cho cộng đồng: Một trong những vấn 

đề lớn nhất mà các dự án về chuyển đổi số đang gặp phải là đảm bảo tính bền vững và 

nhân rộng các giải pháp công nghệ sau khi dự án kết thúc. Ngoài yếu tố thiết kế giải pháp 

tốt, nội dung tốt, quảng bá tốt đến nhóm đối tƣợng đích, các dự án cần phải xây dựng đƣợc 

mô hình vận hành lâu dài cả về kỹ thuật, nhân sự và tài chính. Lồng ghép các dự án này 

với các chủ trƣơng, chiến lƣợc và chƣơng trình của nhà nƣớc và kết hợp với các cơ quan 

nhà nƣớc là một hƣớng để đảm bảo tính bền vững cho các giải pháp công nghệ sau khi dự 

án kết thúc. FINLIT app và AwareHero đã đáp ứng đúng nhu cầu của NHCSXH và TC 

PCTT   phát triển giải pháp công nghệ số trong chiến lƣợc chung về phát triển chính phủ 

điện tử và các chiến lƣợc chuyển đổi số trong các ngành. Nhờ vậy, hai ứng dụng này đƣợc 

hòa chung vào hệ thống các giải pháp số của hai cơ quan, nhanh chóng đƣợc triển khai đến 

cộng đồng và lồng ghép phát triển ứng dụng từ nguồn ngân sách của nhà nƣớc.  

*Giới thiệu về Oxfam 

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 20 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại hơn 

90 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác 

động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng. Tại Việt Nam, 

Oxfam nỗ lực hoạt động tạo ra những chuyển biến tích cực trong chính sách, thực hành và 

niềm tin, từ đó cải thiện căn bản đời sống của nhóm ngƣời nghèo và dễ bị tổn thƣơng, và 

đảm bảo tất cả công dân cùng có cơ hội đƣợc hƣởng quyền của mình. Chúng tôi đóng góp 

cho những thảo luận về vấn đề bất bình đẳng trên toàn cầu và tại Việt Nam. Hoạt động của 

Oxfam tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực bình đẳng giới, giảm thiểu rủi ro và ứng 

phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, lƣơng thực bền vững và quản lý tài nguyên thiên 

nhiên, và quản trị tốt./.  
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KIẾN TRÖC HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ  PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG NỀN TẢNG CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ  

KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ 
 

Nguyễn Thế Phƣơng 

Chủ tịch Hội đồng Quản lý 

Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn 

 

1. Kiến trúc hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững nền tảng cho chuyển đổi số 

khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới. 

1.1. Cấu trúc nền tảng đơn hợp tác xã phát triển bền vững 

                                           10. Hoàn thiện  

                                           9. Tổ chức kiểm soát  

                                          8. Kiểm soát  

                                        7. Vận hành khai thác  

                                     6. Hệ thống  

                                  5. Chiến lƣợc  

                               4. Giá trị cốt lõi  

                            3. Tầm nhìn  

                    2. Sứ mệnh  

 1. Nền tảng nhân cách  
 

1.1.1. Nền tảng nhân cách 

a. Minh bạch, trung thực, công bằng, cân bằng 

 Nguyên nhân thất bại của mọi tổ chức đều xuất phát từ việc không minh bạch, 

không trung thực bản thân dẫn đến làm không trong năng lực, thiếu công bằng, mất cân 

bằng. Bản thân hợp tác xã đã hàm chứa sự công bằng, cân bằng trong nó “đối nhân” đƣợc 

điều chỉnh bằng Luật hợp tác xã. Vấn đề ở đây chỉ còn là con ngƣời trong hợp tác xã, 

minh bạch, trung thực bản thân, làm trong năng lực sẽ là chìa khóa tạo nền tảng nhân cách, 

hợp tác xã sẽ phát triển bền vững. 

b. Vì lợi ích thành viên (Vì người trước khi vì mình) 

 Hợp tác xã chỉ làm những việc mang lại lợi ích cho thành viên sau đó là lợi cho hợp 

tác xã, cộng đồng, xã hội đây cũng có thể nói là sứ mệnh của hợp tác xã, khi đảm bảo lợi 

ích thành viên và hài hòa lợi ích của các bên tham gia, hợp tác xã phát triển bền vững. 
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c. Trách nhiệm xã hội 

 Là tổ chức tập hợp, dẫn dắt kinh tế hộ phát triển hợp tác xã đã mang trong mình 

trách nhiệm xã hội cao cả, cao hơn một bƣớc nữa hợp tác xã còn có trách nhiệm cung cấp 

cho xã hội sản phẩm, dịch vụ an toàn sức khỏe, bảo vệ môi trƣờng. 

d. Văn hóa tri ân 

 “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là cốt cách là văn hóa từ ngàn đời mà cha ông ta để lại, 

xây dựng văn hóa tri ân thành nền tảng nhân cách của hợp tác xã là trách nhiệm không của 

riêng ai. Yếu tố quan trọng xây dựng niềm tin giữa hợp tác xã với thành viên, doanh 

nghiệp, đối tác… 

1.1.2. Sứ mệnh 

a. Đối với thành viên 

 Tối đa hóa lợi ích thành viên, bà đỡ cho kinh tế hộ phát triển là sứ mệnh lớn lao của 

hợp tác xã. 

b. Với khách hàng 

 Mang đến cho khách hàng sự an toàn, gián tiếp mang lại niềm tin, hạnh phúc. 

c. Với nhân sự 

 Mang lại cuộc sống ổn định cho chính bản thân nhân sự, niềm vui, hạnh phúc khi 

họ đƣợc cống hiến cho cộng đồng, xã hội. 

 Thỏa mãn đƣợc niềm đam mê nghề nghiệp, xây dựng đƣợc nền tảng đạo đức, ý 

thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội của nhân sự tham gia. 

d. Với đối tác 

 Mang lại sự ổn định, hiệu quả, phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh. 

 Nâng cấp đƣợc ý thức về đạo đức, vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội từ 

chính hoạt động kinh doanh của đối tác. 

 Mang lại sự an toàn trong đầu tƣ; 

e. Với xã hội 

 Mang lại sự ổn định chính trị cơ sở, bảo vệ môi trƣờng là sứ mệnh cao cả của hợp tác xã. 

Huy động tổng lực nguồn lực xã hội, phát huy vai trò, nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân đối với cộng động trong phát triển kinh tế theo ngành, lĩnh vực. 

 Xây dựng lại niềm tin giữa con ngƣời với con ngƣời, con ngƣời với tổ chức, tổ 

chức với tổ chức trong xã hội. 
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f. Với nhà đầu tư 

 Mang lại sự an toàn cho nhà đầu tƣ. 

 Khơi dậy niềm tự hào đƣợc cống hiến cho cộng động, xã hội từ hoạt động đầu tƣ 

của chính họ, nâng cấp đƣợc đạo đức, ý thức trách nhiệm của nhà đầu tƣ trong hoạt động 

mang tính cộng đồng. 

g. Với vận hành khai thác 

 Mang lại sự yên tâm đối với đội ngũ vận hành, khai thác khi quy mô khách hàng 

đƣợc mở rộng. 

 Xóa bỏ sự đơn độc của những tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính. 

 Củng cố đƣợc bản lĩnh, sự tự tin, nâng cấp đƣợc sứ mệnh, tầm nhìn của các nhà vận 

hành khai thác nhỏ. 

h. Với nhóm cổ đông sáng lập 

  Nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của từng cá nhân tham gia trong việc: minh 

bạch bản thân, cam kết trách nhiệm cao nhất, làm trong năng lực, sẵn sàng tự hoàn thiện 

với cam kết vô hạn. 

 Phải luôn đảm bảo công bằng, cân bằng lợi ngƣời trƣớc, lợi mình sau trong hoạt 

động của tập đoàn. 

1.1.3. Tầm nhìn 

Cùng với kinh tế nhà nƣớc dần trở thành nền tảng của kinh tế quốc dân. 

1.1.4. Giá trị cốt lõi 

a. Minh bạch, trung thực, công bằng, cân bằng 

 Minh bạch, trung thực, công bằng, cân bằng đảm bảo hợp tác xã phát triển bền vững. 

b. Cộng hưởng, lan tỏa giá trị cống hiến 

 “Góp lại thành giàu, chia nhau thành khó” ấy là hợp tác xã, sự thành công của hợp 

tác xã từ cộng hƣởng sức mạnh tập thể từ các thành viên, mang lại lợi ích cho thành viên 

xa hơn là cho cộng đồng ấy là sự lan tỏa giá trị cống hiến. 

1.1.5. Chiến lược 

a. Chiến lược quản trị 

 Hợp tác xã sinh ra nội tại đã bao hàm sự hạn chế về: Nhân lực chất lƣợng cao, mặt 

bằng kiến thức, thông tin thị trƣờng nên nhất thiết cần có chiến lƣợc quản trị khác biệt so 

với các doanh nghiệp. 



144 

 Quản trị hợp tác xã muốn tự thân cần trải qua các bƣớc: Hợp tác trƣớc, nâng cấp, 

khai thác vận hành, nhân bản, tự lực. 

 Hay nói cách khác, sự thành bại của tổ chức nói chung, hợp tác xã nói riêng cần có 

quản trị cấp tiến chính là sự tham gia của doanh nghiệp trong thành phần nhân sự quản trị 

hợp tác xã. Do vậy, ngay từ khi thành lập hợp tác xã cần thiết có sự tham gia của các 

doanh nghiệp, các doanh nghiệp tham gia đòi hỏi phải đƣợc tuyển chọn kỹ lƣỡng là những 

doanh nghiệp có tâm, tầm, trách nhiệm xã hội cao. 

 Quản trị: Quản trị hệ thống, Quản trị sản phẩm, Quản trị mục tiêu, Quản trị rủi ro…. 

b. Chiến lược nhân sự 

 Nhân sự lõi, nhân sự vận hành khai thác là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định 

đến sự phát của hợp tác xã. Hợp tác xã cần có chiến lƣợc nhân sự rõ ràng từng thời điểm 

cụ thể: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và phải trải qua các giai đoạn: hợp tác để học tập, 

nâng cấp, vận hành khai thác, nhân bản, tự thân. Nhân sự hợp tác xã ngoài trình độ 

chuyên môn ra cần phải thấm nhuần sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà nội hàm hợp tác xã đã 

phản ánh rõ bản chất của hợp tác xã là vì lợi ích thành viên, vì ngƣời trƣớc vì mình sau. 

c. Chiến lược sản phẩm dịch vụ 

 Chiến lƣợc phát triển sản phẩm, dịch vụ phải theo yêu cầu của thị trƣờng, đặc biệt 

trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng hiện nay, sản phẩm dịch vụ phải đạt tiêu 

chuẩn của bên mua. Doanh nghiệp tham gia hợp tác xã sẽ đảm nhận chiến lƣợc về sản 

phẩm dịch vụ, chỉ có thế sản phẩm làm ra mới có cơ hội cạnh tranh trong nƣớc và quốc tế. 

d. Chiến lược thị trường 

 Thị trƣờng, nắm bắt đƣợc đầu bán hàng là “vua”, thị trƣờng quyết định sản xuất, 

nghiên cứu chiến lƣợc phát triển thị trƣờng là yếu tố quan trọng đối với các tổ chức sản 

xuất, kinh doanh nói chung hợp tác xã nói riêng. Thị trƣờng bao gồm: Nội vùng tại địa 

phƣơng, trong nƣớc, quốc tế. Không còn con đƣờng nào khác ngoài việc liên kết theo 

chuỗi giá trị, khi đó doanh nghiệp bán sẽ xây dựng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng sau đó 

hợp tác xã sản xuất theo đơn đặt hàng. 

e. Chiến lược tài chính 

 Tài chính đối với sự phát triển hợp tác xã là bài toán đã tốn không ít giấy mực 

nhƣng dƣờng nhƣ tình hình vẫn chƣa đƣợc cải thiện, sự khó khăn về tài chính vẫn là bài 

toán khó chƣa có lời giải tối ƣu. Để giải quyết bài toán tài chính cần giải quyết đồng bộ 

các vấn đề sau đây: 
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 Về cơ chế chính sách của nhà nƣớc: 

 + Tập trung nguồn lực hỗ trợ (nếu có) 

 + Xây dựng cơ chế cấp “Chứng nhận tài sản” đã đầu tƣ của doanh nghiệp, hợp tác 

xã trên đất nhƣ một chứng thƣ bảo lãnh có thể thế chấp các tổ chức tín dụng để huy động 

vốn cho sản xuất kinh doanh. Hiện thực đƣợc việc này, doanh nghiệp, hợp tác xã có thể 

huy động hàng nghìn tỷ USD đƣa vào sản xuất, kinh doanh. 

 Ví dụ: Đối với cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã đầu tƣ vào “Nhà Yến” để dẫn 

dụ Yến, một ngành rất tiềm năng của Việt Nam hiện nay, “Nhà Yến” đƣợc nhà nƣớc công 

nhận “Bất động sản” có thể cầm cố, thế chấp các tổ chức tín dụng để tái đầu tƣ, hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

1.1.6. Hệ thống 

Một tổ chức kinh tế muốn hoạt động hiệu quả, bền vững phải cân bằng 5 yếu tố 

thiết yếu: Quản trị, nhân sự, sản phẩm dịch vụ, thị trƣờng, tài chính nhƣ hình dƣới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Để tổ chức đƣợc hệ thống đồng bộ 5 yếu tố đảm bảo sự cân bằng nhƣ trên đòi hỏi 

trƣớc hết: 

 - Sự đồng bộ về nhận thức của lãnh đạo cấp cao, nhân sự vận hành khai thác, nguồn 

lực tài chính tƣơng xứng… 

 - Cam kết trách nhiệm cao nhất của đội ngũ lãnh đạo quản trị. 

  Quản trị 

   Nhân sự 

Sản phẩm 

dịch vụ

 Thị trƣờng 

  Tài chính 
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 - Nhân sự luôn tự hoàn thiện mình, hoàn thiện cho nhau. 

 - Nhân sự phải luôn chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

 - Áp dụng thƣờng xuyên phân tích 3/6: Quyền hạn – Trách nhiệm; Quyền lợi – Rủi 

ro; Cơ hội – Thách thức đối với mọi vị trí. 

1.1.7. Vận hành khai thác 

Khi tổ chức hệ thống cân bằng việc vận hành khai thác chỉ còn là kỹ năng vận 

hành, khi đó cần thiết phải tập trung đào tạo, huấn luyện nhân sự thực hành để vận hành 

khai thác. Đào tạo, huấn luyện phải thực tiễn nhƣ: huấn luyện bán hàng đỉnh cao, huấn 

luyện kỹ năng xét ngƣời, tuyển dụng…quy trình nâng cấp, vận hành khai thác, nhân bản 

phải luôn luôn đồng hành với sự phát triển của hợp tác xã. 

1.1.8. Kiểm soát 

Kiểm soát hạn chế tối đa rủi ro xảy ra đối với hoạt động vận hành, khai thác trong 

các tổ chức nói chung, hợp tác xã nói riêng. Đối với hợp tác xã vấn đề kiểm soát lại càng 

quan trọng bởi nền tảng nhận thức về mọi mặt nhìn chung thấp hơn so với xã hội, kiểm 

soát bổ trợ cho việc phát hiện, nâng cấp kiến thức hạn chế rủi ro. Kiểm soát bao gồm: 

Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm soát ra quyết định, kiểm soát sản xuất, 

kiểm soát sản phẩm… 

1.1.9. Tổ chức kiểm soát 

Bộ phận kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị theo quy chế hoạt động 

Bộ phận kiểm soát văn bản, hợp đồng… 

Bộ phận kiểm soát sản xuất, quy trình sản xuất. 

Bộ phận kiểm soát chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

Bộ phận kiểm soát đối tác, khách hàng. 

Tổ chức kiểm soát tốt xây dựng uy tín cho hợp tác xã trong mắt bạn bè, đối tác, 

khách hàng tạo niềm tin trong xã hội, khi đó vấn đề huy động nguồn lực trong xã hội lại 

không phải vấn đề khó. 

1.1.10.Hoàn thiện 

 Tổ chức xây dựng đƣợc văn hóa luôn ý thức hoàn thiện, tự hoàn thiện, hoàn thiện 

cho nhau sẽ đặt nền món cho sự phát triển bền vững và vĩ đại sau này. 

 Hoàn thiện về tổ chức, hoàn thiện về hệ thống, hoàn thiện về nhân sự phải đƣợc 

tiến hành thƣờng xuyên, liên tục. 
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1.2. Cấu trúc hệ thống nền tảng hợp tác xã phát triển bền vững  

 Nhà đầu tƣ tài chính lỗi lạc tại phố Wall WARREN BUFFET có câu nói nổi tiếng: 

 “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together” có nghĩa:”Bạn 

muốn đi nhanh, thì đi một mình. Bạn muốn đi xa, thì đi cùng nhau”. 

 Điều đó là chân lý cho mọi thời đại, nó lại càng có ý nghĩa trong thời đại ngày nay, khi 

mà Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Hợp tác xã vốn có đã đi cùng nhau, 

nhƣng sự cùng nhau ấy cần phải thấu triệt và nâng cấp hơn nữa bằng nền tảng dƣới đây: 

 

 

 

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

 

 

Lĩnh vực Nông 

nghiệp 

Lĩnh vực Vận tải ……………. Lĩnh vực thƣơng 

mại/Dịch vụ 

(1) Tài chính (2) Logistics (3) Truyền 

thông/Marketing 

(4) Tổ chức thị trƣờng 

(5) Công nghệ (6) Khám bệnh 

(kiểm toán) HTX 

(7) Dịch vụ hỗ trợ 

HTX 

(8) Định hƣớng phát 

triển sự nghiệp cho  

thành viên (Nâng 

cấp/Khai thác/Nhân 

bản) 

(9) Đào tạo/Huấn 

luyện 

(10) Sức khỏe 

thành viên/Ngƣời 

lao động 

(11) Xúc tiến 

thƣơng mại, xuất 

nhập khẩu 

(12) Hiệp hội/Đội 

nhóm 

Kiến trúc nền tảng hệ sinh thái hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững 

 

Tập đoàn 

kinh tế 

cùng 

mục tiêu 

khách 

Tập đoàn 

kinh tế 

cùng 

mục tiêu 

khách 

Tập đoàn kinh tế cùng mục tiêu khách hàng 

Tập đoàn kinh tế cùng mục tiêu khách hàng 
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1.2.1. Kiến trúc nền tảng hệ sinh thái hỗ trợ hợp tác xã phát triển bền vững 

Các dịch vụ thiết yếu từ (1)….(12) đƣợc tổ chức cấp Liên hiệp Hợp tác xã, Liên 

đoàn hợp tác xã quốc gia cung cấp dịch vụ cho các hợp tác xã, trong đó đào tạo, huấn 

luyện, định hƣớng sự nghiệp là hoạt động thƣờng xuyên, liên tục nhằm đảm bảo nâng cấp, 

vận hành khai thác, nhân bản nhân sự cho hợp tác xã. 

1.2.2. Lĩnh vực 

 Hiện nay, có trên 26.000 hợp tác xã trên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế, hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã đã và đang đƣợc Đảng, Nhà nƣớc quan tâm và có sự vào cuộc của 

toàn hệ thống chính trị. Xây dựng chuỗi liên kết có sự tham gia các thành phần kinh tế là 

yếu tố quyết định cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển để hoàn thành sứ 

mệnh cùng kinh tế nhà nƣớc trở thành nền tảng kinh tế quốc dân. Phân chia lĩnh vực đảm 

bảo sự tập trung cho chiến lƣợc phát triển ngành, lĩnh vực.  

1.2.3. Tập đoàn kinh tế cùng mục tiêu khách hàng 

Các tập đoàn kinh tế cùng mục tiêu khách hàng là tập hợp các doanh nghiệp: thành 

viên sáng lập, thành viên cổ đông, thành viên đối tác trong từng lĩnh vực cụ thể làm đầu kéo 

trong chuỗi liên kết trong đó hợp tác xã là mắt xích chuyên chịu trách nhiệm sản xuất, quản trị 

sản xuất theo định hƣớng thị trƣờng do các Tập đoàn kinh tế kết hợp xây dựng chiến lƣợc. 

1.3. Chuyển đổi số động lực phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong 

kỷ nguyên mới 

  Thời gian gần đây khái niệm “chuyển đổi số” đƣợc nhắc đến nhiều trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng, vậy chuyển đổi số là gì và có tầm quan trọng thế nào với Việt 

Nam nói chung khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã nói riêng? Tại sao chuyển đổi số lại 

tạo động lực phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới. Điều kiện 

cần và đủ là gì để thực hiện chuyển đổi số khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Việt Nam. 

1.3.1. Hiểu về chuyển đổi số, số hóa: 

 Một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì chuyển đổi số (Digital Transformation trong tiếng 

Anh) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một tổ chức nhƣ: 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận 

hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp, 

hợp tác xã đó cũng nhƣ tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng là một sự 



149 

thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã đòi hỏi các doanh nghiệp, hợp tác xã 

phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận các thất bại. 

 Chuyển đổi số không chỉ có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mà 

nó có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, chính phủ, truyền thông đại 

chúng, y khoa,… 

 Chuyển đổi số khác với số hóa, trƣớc khi chuyển đổi số phải số hóa, có thể coi số 

hóa là một phần của chuyển đổi số. Khi đó,  “Chuyển đổi số” là khai thác các dữ liệu có 

đƣợc từ quá trình số hóa, rồi áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó 

và tạo ra các giá trị mới hơn. 

1.3.2. Làm gì để chuyển đổi số khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

 Trƣớc hết, chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn về tình hình phát triển khu vực kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã tại Việt Nam hiện nay. Trƣớc hết để thực hiện đƣợc chuyển đổi số 

thành công phải có “Tƣ duy số”, “Nhân lực số”, “Đƣờng lối, chủ trƣơng số”, “Chính sách 

số”…nhƣ vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết TƢ 5 Khóa IX về kinh tế tập thể, Luật 

hợp tác xã 2012, các chính sách khác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể cũng phải đƣợc xây 

dựng trên nền tảng tƣ duy số, về “Nhân lực số” cần thúc đẩy tiến trình đào tạo, huấn luyện 

nhân lực số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã các chính sách cần thiết kế theo 

hƣớng hỗ trợ chuyển đổi số. 

1.3.3. Chuẩn bị nhân lực số 

 Hiện nay, Viện Khoa  học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đang phối hợp với 

Trƣờng Đại học Quốc tế Bắc Hà, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn 

Phát triển Kinh tế Nông thôn mới (REDCO) xây dựng chƣơng trình đào tạo “10.000 kĩ sƣ 

nông nghiệp  là con em hợp tác xã viên cam kết học tập và thực tập, tiếp thu nền nông 

nghiệp tiên tiến  tại các nƣớc phát triển Nhật bản - Isareal, cam kết trở về phục vụ ngành 

nông nghiệp. Chƣơng trình dự kiến tuyển sinh quý 4 năm 2021 và kéo dài đến 2025. Mục 

tiêu Đề án tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ phát triển nông nghiệp và tạo ra 

mạng lƣới chuyên gia nông nghiệp 4.0 phục vụ chuyển đổi số khu vực kinh tế hợp tác, hợp 

tác xã nông nghiệp. 

1.3.4. Chuyển đổi số tạo động lực phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. 

Kinh tế tập thể hay kinh tế hợp tác cùng với kinh tế nhà nƣớc dần trở thành nền tảng 

của kinh tế quốc dân, cách mạng công nghiệp 4.0 và thời kỳ công nghệ số cũng đang mở 
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ra những cơ hội và thách thức đối với toàn bộ nền kinh tế nƣớc ta, trong đó có khu vực 

kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Với tình hình đó, không chỉ nông dân, hộ sản xuất mà cả các 

doanh nghiệp, HTX cũng phải liên kết, hợp tác với nhau mới có thể đứng vững và phát 

triển. Chuyển đổi số sẽ là động lực phát triển khu vực kinh tế hợp tác, HTX. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

2.1. Chủ trương đường lối của Đảng về chuyển đổi số khu vực kinh tế hợp tác, hợp 

tác xã 

 Ban hành nghị Quyết Trung ƣơng về chuyển đổi số khu vực kinh tế hợp tác, lấy 

phát triển nông nghiệp sinh thái tuần hoàn công nghệ cao làm trọng tâm làm động lực cho 

các ngành công nghiệp khác nhƣ tự động hóa, chế biến, công nghệ sinh học… phát triển. 

2.2. Chính phủ 

 Tập trung nguồn lực quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với chuyển đổi số lấy thị 

trƣờng làm mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, chất lƣợng cao tập trung công 

nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu. Đặc biệt xây dựng chiến lƣợc quốc gia về phát 

triển công nghệ sinh học bao gồm gen, giống, vi sinh. Xây dựng trung tâm tầm soát và 

phòng vệ sinh học đƣợc sự chấp thuận và công nhận quốc tế phục vụ xuất, nhập khẩu các 

mặt hàng nông sản, thực phẩm. 

 Xây dựng cơ chế chính sách ƣu đãi đầu tƣ trong lĩnh vực nông nghiệp, kích thích, 

thu hút nguồn đầu tƣ trong nƣớc phát triển nông nghiệp, thúc đẩy bảo hiểm trong sản xuất 

nông nghiệp. Xây dựng chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, sẵn sàng cho 

chuyển đổi số. 

 Chỉ đạo các Bộ, Ngành có liên quan xây dựng cơ chế cấp chứng nhận tài sản đầu tƣ 

trên đất của cá nhân, tổ chức là doanh nghiệp, hợp tác xã trở thành tài sản có thể cầm cố, thế 

chấp ngân hàng, tổ chức tài chính khác tạo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh. 

 Xây dựng thí điểm mô hình Liên đoàn hợp tác xã theo ngành, lĩnh vực làm đầu kéo 

phát triển kinh tế cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã nhƣ: Liên đoàn hợp tác xã nghề 

Yến, Liên đoàn hợp tác xã cung tiêu…. 

 Sửa đổi Luật hợp tác xã 2012 theo hƣớng tạo hành lang pháp lý mở có sự tham gia 

của doanh nghiệp trong liên hiệp hợp tác xã./. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ eGAP – THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ  

NÔNG NGHIỆP TỐT VÀ CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, 

TRUY XUẤT MINH BẠCH VÀ KẾT NỐI THỊ TRƢỜNG NÔNG SẢN 

VIỆT NAM EGAP.VN PHỤC VỤ MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ  

QUẢN TRỊ SẢN PHẨM CHO CÁC HTX TRONG ĐIỀU KIỆN  

SẢN XUẤT NHỎ LẺ   

PGS.TS. Mai Quang Vinh, 

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Liên hiệp HTX Kinh tế số Việt Nam 

ĐT: 0913567444; Email: vinhmq.vdeca@gmail.com; Web: egap.vn 

 

TÓM TẮT 

Để đóng góp giải pháp nâng cao giá trị và uy tín của nông sản Việt Nam, chống 

gian lận, trà trộn, quản lý chặt chẽ mã vùng trồng, quá trình tiến độ sản xuất, năng suất, 

sản lƣợng, tạo uy tín và niềm tin của thị trƣờng đối với nông sản, Liên hiệp Hợp tác xã 

Kinh tế số Việt Nam (VDECA) đã tập hợp các lực lƣợng khoa học công nghệ và doanh 

nghiệp ứng dụng giải pháp Quản trị số sản phẩm theo chuỗi giá trị từ sản xuất - cung ứng 

đến tiêu thụ bằng Gói giải pháp công nghệ eGap (Thực hành điện tử nông nghiệp tốt) 

trong đó có  Cổng thông tin Quản lý, Giám sát, Truy xuất minh bạch và Kết nối thị trƣờng 

nông sản Việt Nam http://egap.vn với 100 cổng phụ cấp tỉnh và doanh nghiệp lớn (ví dụ: 

hanoi.egap.vn). Đã có trên 10 cổng phụ công khai minh bạch online các thông tin của cơ 

sở, đƣa Nhật ký điện tử thay Nhật ký giấy thủ công. Đây là Công trình đƣợc trao Giải 

thƣởng Đổi mới Sáng tạo PoC-2016/WB-Bộ KH&CN, đƣợc Bộ KH&CN nghiệm thu cho 

phép ứng dụng rộng năm 2019, đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và PTNT ra Công văn số 

2911/BNN ngày 07/04/2017 ủng hộ áp dụng thử nghiệm trên ít nhất 5 tỉnh và đã có kết 

quả ban đầu, tuy nhiên còn gặp khó khăn khi triển khai, áp dụng rộng vì vƣớng mắc thể 

chế, chế tài áp dụng chƣa cụ thể, tiêu chuẩn truy xuất còn nhiều bất cập. 

VDECA hiện là một đầu mối cung cấp giải pháp quản trị sản xuất, các hoạt đồng 

điều hành doanh nghiệp trên nên tảng số, hỗ trợ các cơ sở HTX, doanh nghiệp tham gia 

Cổng egap.vn và các Cổng phụ cấp tỉnh và Doanh nghiệp, là tổ chức tƣ vấn, giám sát, 

chuyển giao công nghệ nông nghiệp 4.0, thời tiết thông minh iMetos, hợp tác với các Tổ 

chức đƣợc ủy nhiệm tƣ vấn Chứng nhận Tiêu chuẩn hữu cơ, GlobalGap, hợp tác với các 
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doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm có xác nhận eGap. Đã xây dựng thành công các quy trình 

sản xuất nông sản hữu cơ hàng hóa theo Tiêu chuẩn USDA, EU, Việt Nam nhƣ lúa, xoài, 

nhãn, vải, rau, chè... có giám sát, xác nhận chất luwongj eGap và đã  xuất khẩu thử thành 

công sản phẩm vào các thị trƣờng Mỹ, Singapore... 

VDECA đề nghị đƣa Cổng thông tin eGap.vn và hệ thống Cổng phụ vào quản lý 

thống nhất của Nhà nƣớc do 1 cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Nông 

nghiệp - PTNT theo Mô hình hợp tác công – tƣ nhằm quản lý, khai thác, vận hành, kết nối 

vào cơ sở dữ liệu truy xuất nông sản quốc gia, dữ liệu lớn phục vụ đa mục tiêu./. 

I. VẤN ĐỀ 

Việt Nam là một nƣớc có diện tích canh tác vào loại thấp nhất thế giới (bình quân 

700 m
2
/ 1 nhân khẩu, 2,000 m

2
/hộ sản xuất với 26 triệu hộ sản xuất trong đó có 9,32 triệu 

hộ là hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, diện tích canh tác bình quân dao động từ 0,2 đến 2 

ha/hộ và chỉ đạt 0,34 ha/lao động với các quy mô nhỏ lẻ, manh mún, vì vậy rất khó sản 

xuất lớn các sản phẩm nông nghiệp có chất lƣợng đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng (19)  

Với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tình trạng quản lý, giám sát thiếu chặt chẽ vùng trồng, 

vùng xuất khẩu, tình hình sử dụng vật tƣ tùy tiện, sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất dẫn 

đến làm giảm uy tín, giá trị của nông sản, ngƣời mua - khách hàng thiếu tín nhiệm sản 

phẩm, nông sản phần lớn sản xuất không có hợp đồng (chỉ có 30% có  ký kết), mới có 1-

3% diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, tình trạng không minh bạch 

chất lƣợng và xuất xứ, dẫn tới sản phẩm hầu nhƣ chỉ đƣợc bán với giá nguyên liệu, ít có 

thƣơng hiệu uy tín nên giá bán thấp. Do ngƣời nông dân có thu nhập nông lâm nghiệp 

thấp, tỷ lệ nghèo đói bình quân tại các tỉnh miền núi còn khá cao 20-24%, có nhiều vùng 

vẫn còn tới gần 40%. Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp kém do chủng 

loại sản phẩm chƣa đa dạng, chất lƣợng thấp, kích cỡ không đồng đều, thiếu nhãn mác 

để nhận diện, chƣa có truy xuất nguồn gốc minh bạch, chƣa có thƣơng hiệu mạnh trên thị 

trƣờng. Đa phần sản phẩm nông sản của Việt Nam xuất khẩu ở dạng thô, chƣa qua chế 

biến, chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu (Nhóm Ngân hàng Thế giới, 2016). Theo 

Tổng cục hải quan (2020), thị trƣờng xuất khẩu lệ thuộc phần lớn vào Trung Quốc (trên 

60% sản lƣợng rau quả, trên 60% cao su) nhƣng chủ yếu qua đƣờng tiểu ngạch nên giá 

                                              

19 https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/ 
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trị thấp. Điểm qua các chỉ số: (1) Xếp hạng toàn cầu về khối lƣợng, (2) Xếp hạng toàn 

cầu về giá trị, (3) Xếp hạng toàn cầu về giá bán (USD/tấn) của một số mặt hàng nông sản 

xuất khẩu chủ lực, ta thấy tăng trƣởng nông sản xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu dựa 

trên cạnh tranh về giá (giá rẻ), phân khúc chất lƣợng thấp, không nhãn mác, chƣa dựa vào 

lợi thế cạnh tranh về chất lƣợng 20. 

Ngƣời tiêu dùng đang đòi hỏi nhiều thông tin hơn và muốn đƣợc đảm bảo rằng 

thực phẩm họ tiêu thụ là an toàn và có nguồn gốc từ các nguồn đáng tin cậy. Đối với các 

nhà sản xuất Việt Nam, điều này có nghĩa là họ phải cung cấp thông tin sản phẩm chính 

xác và đáng tin cậy cho ngƣời mua và cuối cùng là ngƣời tiêu dùng. Điều này không chỉ 

góp phần phát triển thƣơng hiệu nông sản Việt Nam mà còn đảm bảo giá trị gia tăng và 

nâng cao năng lực cạnh tranh cho các nhà sản xuất trong nƣớc. 

Nông nhiệp Việt Nam do kết quả của thời kỳ đổi mới đã có những phát triển, tiến 

bộ vƣợt bậc về lƣợng, nhƣng do sản xuất quy mô nhỏ lẻ, trình độ sản xuất, trình độ quản 

lý sản phẩm lạc hậu, yếu kém vì vậy về giá trị vẫn đứng vào hàng các nƣớc chậm phát 

triển, cộng thêm tác động của cạnh tranh trong quá trình hội nhập, biến đổi khí hậu, dịch 

bệnh…,   đời sồng cộng đồng dân cƣ nông nghiệp còn rất nhiều khó khăn, các đối tƣợng 

yếu thế nhƣ phụ nữ, ngƣời có tuổi, trẻ em đều bị ảnh hƣởng. Rất cần các giải pháp nâng 

cao giá trị của nông sản Việt bằng giải pháp áp dụng Công nghệ nông nghiệp 4.0 (Ag 4.0). 

Để góp phần giải quyết vấn đề quản lý sản phẩm nông sản của Việt Nam, từ năm 

2017,  tập thể khởi nghiệp của VDECA đã xây dựng Phần mềm eGap và Cổng thông tin 

với 4 chức năng: Quản lý, Giám sát, Truy xuất minh bạch và Kết nối thị trƣờng nông sản 

Việt Nam egap.vn  sau nhiều lần nâng cấp và cải tiến đã bƣớc đầu thành công cho 15 Hợp 

tác xã thuộc 10 tỉnh Hà Nội, Sơn La, Hải Dƣơng, Hà Tĩnh, Bắc Giang...  đã  đƣợc Bộ 

Khoa học Công nghệ nghiệm thu (21) (22), đƣợc cấp Bản quyền tác giả 23 và Bộ Nông 

                                              

20 https://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/Nong-nghiep-Viet-Nam-Nhung-van-de-ton-tai-26635 

21 Báo cáo: “Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét, cháy 

rừng và sâu bệnh nông nghiệp cấp huyện vùng Tây Bắc”. Chƣơng trình KH&CN Tây bắc. 2020. 

21 Quyết định số 60/2019/QĐ-VCIC, Bộ KH&CN ngày 28/052019 V/v: Công nhận kết quả thƣc hiện Dự án: ““Xây 

dựng mô hình ứng dụng công nghệ iMetos và phần mềmcảnh báo thời tiết, sâu bệnh, hỗ trợ sản xuất và quản lý rau 

an toàn VietGap tại Hà Nội” 

https://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/Nong-nghiep-Viet-Nam-Nhung-van-de-ton-tai-26635
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nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ, cho phép mở rộng cho các tỉnh thành của Việt 

Nam (24), đã thu đƣợc kết quả ban đầu, một số sản phẩm nhƣ gạo, xoài, thanh long, nhãn, 

vải sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ có xác nhận eGap Blockchain đã đƣợc xuất khẩu thử 

thành công sang Hoa Kỳ, Singapore, Qatar trong 2 năm 2018-2019 và Nhóm tác giả bƣớc 

đầu đã thu đƣợc phí xác nhận do hiệu quả của sản xuất nhờ áp dụng công nghệ egap.vn.. 

II. PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

Nhƣ vậy, tình hình thực tế hiện nay cần phái có giải pháp là: 

- Tỷ lệ hình thành chuỗi giá trị nông sản hoàn chỉnh từ ngƣời sản xuất (nông 

dân/hợp tác xã/tổ hợp tác) với doanh nghiệp vẫn còn chiếm tỷ lệ rất thấp (khoảng 1/3), 

phần lớn các liên kết trong chuỗi vẫn rất lỏng lẻo, chủ yếu thông qua trung gian. 

- Chủ nghĩa bảo hộ thƣơng mại đang gia tăng yêu cầu về an toàn thực phẩm, khiến 

nông sản xuất khẩu bị gia tăng tần suất kiểm tra, có nguy cơ bị trả lại hoặc mất quyền xuất 

khẩu do chƣa đáp ứng các quy định.  

- Từ trƣớc tới nay, trong các quy định của Tiêu chuẩn GlobalGap. VietGap, v.vv, 

đều quy định, để có minh chứng về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, có đƣa ra trên 70 tiêu 

chí, yêu cầu rất phức tạp, quá trình sản xuất nông dân phải ghi chép bằng số tay, có xác 

nhận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. Tuy nhiên các số liệu ghi chép, báo cáo rất 

khó xác minh, kiểm chứng, lực lƣợng kiểm tra đột xuất rất mỏng, tốn kém nhân lực, ít tác 

dụng. Các nhà tiêu thụ đặc biệt khách hàng quốc tế phải tốn rất nhiều công sức để giám sát 

vùng trồng, vi dụ: để xuất khẩu trái cây, khách hàng nƣớc ngoài phải tới tận địa phƣơng ký 

hợp đồng, kiểm tra ít nhất 3 - 5  lần (trƣớc, sau hoa đậu quả, quả chin, kiểm tra trong quá 

trình thu mua, xử lý khử trùng hóa học, chiếu xạ, bao bì bảo quản, kiểm tra lƣợng, sản 

lƣợng sản phẩm khó bảo đảm theo yêu cầu chất lƣợng, quy cách và tiến độ của hợp đồng. 

dân bị hạ thấp. 

                                                                                                                                                    

22 Báo cáo: “Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét, cháy 

rừng và sâu bệnh nông nghiệp cấp huyện vùng Tây Bắc”. Chƣơng trình KH&CN Tây bắc. 2020. 

22 Quyết định số 60/2019/QĐ-VCIC, Bộ KH&CN ngày 28/052019 V/v: Công nhận kết quả thƣc hiện Dự án: ““Xây 

dựng mô hình ứng dụng công nghệ iMetos và phần mềm cảnh báo thời tiết, sâu bệnh, hỗ trợ sản xuất và quản lý rau 

an toàn VietGap tại Hà Nội” 

23 Giấy chứng nhận số 3231/2017/QTG ngày 06/07/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

24 Công văn số 2911/BNN-TT ngày 07/04/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ủng hộ ứng dụng eGap vào sản xuất. 
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III. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EGAP QUẢN LÝ CHUỖI SẢN PHẨM 

3.1. Mục tiêu phải đạt:  

- Đảm bảo nguồn hàng ổn định, đúng tiêu chuẩn quy định, phát triển sản xuất – 

tiêu thụ bền vững, quản lý tới tận hộ (tổ) sản xuất; 

- Nhà quản lý: Quản lý cơ sở sản xuất đáp ứng về mặt bằng, trang thiết bị, nhân 

lực, vật tƣ đầu vào và sản phẩm đầu ra, quản lý, giám sát  Tiêu chuẩn, tuân thủ quy trình 

sản xuất, vùng trồng (diện tích, tọa độ, tiến độ sản xuất, tình trạng trang trại, năng suất, sản 

lƣợng, giá cả…); 

- Nhà sản xuất: Minh bạch về thông tin đầu vào của vật tƣ (đúng quy định, chủng 

loại), chịu  sự giám sát tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy trình sản xuất); 

- Khách hàng: Thông qua Tem Qr-Code tìm hiểu thông tin minh bạch, có kiểm 

chứng, tạo niềm tin về sản phẩm. 

3.2. Nhu cầu minh bạch thông tin sản phẩm:  

- Chỉ sử dụng Tem Qr-Code để thông tin về xuất xứ: địa chỉ sản xuất, nơi đóng gói, mô 

tả sản phẩm chung chung là không đủ minh chứng chất lƣợng – độ an toàn sản phẩm; 

- Quyết định 100 TTg/2018 của Thủ tƣớng về truy xuất nguồn gốc, chƣa đề cập 

truy xuất sâu tới các công đoạn, nguồn gốc xuất xứ các vật tƣ đầu vào, truy vết sản phẩm 

đầu ra; 

- Ngƣời tiêu dùng cần cung cấp minh chứng sản phẩm sạch, an toàn: chứng nhận 

cơ sở đủ tiêu chuẩn sản xuất do nhà nƣớc, khách hàng yêu cầu, dƣ lƣợng độc hại ở mức 

cho phép, chứng nhận kiểm tra chất lƣợng, tạo dựng niềm tin vào sản phẩm; 

- Nhà quản lý, khuyến nông, tín dụng, khoa học cần đƣợc cung cấp địa chỉ nơi sản 

xuất, đóng gói, tiêu chuẩn sản xuất, quy trình công nghệ, quy mô, tiến độ, năng suất, sản 

lƣợng, tiêu hao vật tƣ, công lao động, hợp quy, hợp chuẩn, nhu cầu vốn, công nghệ của cơ sở; 

- Nhà nhập khẩu, hải quan, chính phủ các nƣớc nhập khẩu: Nguồn gốc, xuất xứ, 

quy cách, chất lƣợng, minh bạch chi phí sản xuất, môi trƣờng, chất cấm… Đánh giá sản 

phẩm có cạnh tranh lành mạnh theo cơ chế thị trƣờng, sản phẩm có đƣợc hỗ trợ giá phi thị 

trƣờng, gian lận thƣơng mại, trà trộn sản phẩm hay không (ví dụ, có các yếu tố phi thị 

trƣờng: miễn thuế nông nghiệp, miễn thủy lợi phí, vật tƣ đầu vào không hóa đơn VAT, 
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không trả phí môi trƣờng, đánh bắt thủy sản tận diệt, đánh bắt ngoài lãnh thổ…): vì vậy 

nếu chỉ cung cấp Mã quốc gia, Mã vùng trồng là không đủ. 

3.3. Để đáp ứng yêu cầu truy xuất minh b ch, minh chứng độ tín nhi m củ  sản 

phẩm, theo chúng t i kèm theo Mã vùng trồng, Vùng xuất khẩu, sản phẩm cần phải:  

- Truy xuất đƣợc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện canh tác theo các Tiêu 

chuẩn GAP; 

- Cung cấp địa chỉ: Tọa độ, diện tích thực; 

- TAG vị trí cho phép nhập Nhật ký đồng ruộng, tránh làm giả thông tin; 

- Nhật ký điện tử thao tác thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả; 

- Nhật ký cho phép quản lý tới tận hộ, lô, thửa, ô chuồng, lô sản phẩm đƣợc cấp 

mã số riêng; 

- Các giải pháp Quản trị sản xuất hiệu quả, tạo động lực cho ngƣời sản xuất tuân 

thủ: Camera, Hệ thống đảm bảo cùng tham gia PGS, quản trị sản xuất theo yêu cầu của 

khách hàng kèm theo Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, quy định quản lý sản xuất eGAP. 

- Kết nối thông tin vào Mạng truy xuất quốc gia để liên thông nguồn gốc minh 

bạch cho mỗi Lô hàng sản phẩm. 

3.4.  eGap là giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, các cấp 

quản lý, khuyến nông, tín dụng, khuyến nông có thể kiểm tra, giám sát khi cần: 

- Phân cấp quản lý eGap hiệu quả: 3 cấp độ quản trị: 1) Admin tổng, 2) Admin 

tỉnh/thành (doanh nghiệp lớn), 3) Admin cơ sở HTX, Admin hộ sản xuất kết hợp Hệ thống 

bảo đảm tự chịu trách nhiệm PGS  nhằm kết hợp biện pháp giáo dục, tuyên truyền, tự quản 

lý cơ sở trên cơ sở công nghệ, chế tài quản lý, giám sát. 

- Tự động nhắc nhở tuân thủ quy trình, công đoạn sản xuất; 

- Tự động cảnh báo sâu bệnh, cảnh báo thời tiết  quá khứ, hiện tại, dự báo thời tiết 

24h, 7 ngày, 14 ngày tại Tọa độ nơi sản xuất; 

- Kết nối 2 chiều giữa ngƣời sản xuất – ngƣời quản lý về tình hình cây trồng, sâu 

bệnh, kỹ thuật; 

- App chuyên dụng Nhật ký điện tử EGAP quản lý đến hộ sản xuất (trên Điện 

thoại Android, IOS kết nối mạng 4G); 

- Cung cấp và giám sát Tem truy xuất, chống làm giả. 
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3.5.  Các cấp độ quản lý, giám sát, công khai của eGap.vn: 

- Cấp độ bên ngoài: Trang công khai, giới thiệu tính năng, tác dụng, các cơ sở sản 

xuất, địa điểm, minh chứng vật tƣ đầu vào, tiến độ, kết qủa  sản xuất, kết nối thị trƣờng 

sản phẩm, truy xuất sản phẩm, cung cấp địa chỉ nhà sản xuất kèm theo đánh giá độ tín 

nhiệm, hỗ trợ quy trình công nghệ, thông tin thời tiết sâu bệnh thông minh, đƣờng dẫn 

camera giám sát, nhật ký truy xuất minh bạch sản phẩm; 

- Cấp độ bên trong: Quản lý nội bộ về sản xuất, khai báo các thông tin về cơ sở; 

- App chuyên dụng EGAP cho khách hàng trên Điện thoại Android, iOS; 

- Quán lý, giám sát theo ô tọa độ từng trang trại, vùng trồng; 

- Giúp ngƣời quản lý giám sát mọi hoạt động sản xuất trong cơ sở; 

- Theo dõi khu vực sản xuất bằng camera giám sát.; 

- Giám sát công việc thực hiện trên từng sản phẩm; 

- Giám sát, kiểm tra sản phẩm đang nuôi trồng, đang bán; 

- Thống kê , kiểm soát lƣợng tem nhãn xuất ra hàng ngày, chống làm giả, chống 

Tem nhái sản phẩm; 

- Quản lý, theo dõi, truy vết sản phẩm khi đƣa vào siêu thị, cửa hàng liên kết với 

cơ sở; 

- Quản lý trực tuyến các cơ sở có trong tỉnh/huyện; 

- Báo cáo, thống kê về sản lƣợng của từng sản phẩm trong các cơ sở sản xuất; 

- Hệ thống E-GAP cung cấp giải pháp quản lý cho cơ quan chức năng để phối hợp 

kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ chính sách cho hoạt động sản xuất của các cơ sở trong khu vực 

tỉnh/huyện. 

IV. NỘI DUNG EGAP.VN 

EGAP.VN là giải pháp đổi mới sáng tạo toàn diện xây dựng thƣơng hiệu nông sản 

thông qua các chức năng cụ thể: 

 Quản lý vùng trồng với 100 Cổng phụ tỉnh thành và doanh nghiệp lớn 

(Sub-domain): Khách hàng công khai minh bạch Hồ sơ đăng ký, giấy chứng nhận, địa 

điêm, tọa độ, diện tích, quy mô sản xuất, hóa đơn mua vật tƣ đầu vào, quá trình sử dụng, 
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tiến độ sản xuất, năng suất, sản lƣợng, thời điểm thu hoạch, chế biến, bảo quản, hậu cần 

logistics, phân phối. Quản lý chặt chẽ các khâu sản xuất, in tem, chống giả, chống trà trộn. 

 Giám sát: Bằng nhật ký điện tử (thay nhật ký giấy) kết hợp Camera hiện 

trƣờng nhằm để  khách hàng, nhà quản lý  có thể kiểm chứng các thông tin đƣợc lƣu trữ 

đƣợc 30 ngày tại cơ sở về sản phẩm đang sản xuất. 

 Truy xuất minh bạch: Bằng Phần mềm eGap blockchains với Tem Qr-Code 

có đầy đủ các thông tin vè sản phẩm, kèm theo Nhật ký sản xuất, công nghệ, tiêu chuẩn áp 

dụng, bảo vệ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. 

 Kết nối thị trƣờng: Các thông tin trực tuyến, lƣu trữ về sản phẩm đƣợc kết nối 

lên Sàn thƣơng mại điện tử để minh chứng chất lƣợng, sản lƣợng, giá bán của sản phẩm. 

 Hỗ trợ công nghệ: Hƣớng dẫn, chuyển giao tiêu chuẩn sản xuất, quy trình 

công nghệ tiên tiến, Công nghệ thời tiết thông minh, cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai, 

sâu bệnh qua điện thoại di động, giảm thiểu rủi ro do thời tiết sâu bệnh, ứng phó hiệu quả 

biến đổi khí hậu: 

- Hỗ trợ công nghệ sản xuất nông nghiệp theo các Tiêu chuẩn: VietGap, 

GlobalGap, OrganicGap, Halal... 

- Hỗ trợ công nghệ thời tiết thông minh iMetos:  Hoạt động hoàn toàn tự động 

dùng panel mặt trời, kết nối cảm biến mặt đất với dự báo toàn cầu, cung cấp 8 thông số, 

thông báo, cảnh báo thời tiết – môi trƣờng quá ngƣỡng (min – max cho các thông số nhiệt 

độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, bức xạ mặt trời, tốc độ gió hƣớng gió, độ ƣớt lá cây (mô 

hình cảnh báo 85 lợi bệnh trên 35 loại cây trồng), dự báo thời tiết 24h, 7 ngày với dộ chính 

xác 70 - 90%, dự báo thời tiết 14 ngày với dộ chính xác 40 – 70%.Mai Quang Vinh et all, 

2019 – 2020. 

 Tính đổi mới sáng tạo của egap.vn trong chuyển đổi số nông nghiệp:  

- Đây là giải pháp đổi mới sáng tạo đã đƣợc Ngân hàng thế giới, Bộ Khoa học và 

Công nghệ trao giải thƣởng PoC – 2016 và nghiệm thu năm 2019, Bộ Nông nghiệp – 

PTNT và nhiều Bộ, ngành nhƣ Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ ủng hộ bằng văn bản và cho phép 

ứng dụng trong sản xuất và thị trƣờng nhằm khắc phục tập quán sản xuất tùy tiện, thiếu 

thông tin minh bạch cho sản phẩm; 

- Huy động toàn bộ hệ thống cán bộ nông nghiệp cơ sở tham gia và chịu trách 

nhiệm bằng cách phân quyền quản lý theo 3 cấp độ quản lý với 100 cổng phụ (Sub-
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domain) cho 63 tỉnh thành, và các doanh nghiệp nông nghiệp lớn với 4 ngành nghề chính 

nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản và Chế biến nông sản, quản lý tới tận lô, 

thửa hàng, nông hộ, lô sản phẩm;  

- Giải pháp tối ƣu thay thế nhật ký điện tử bằng nhật ký thủ công, có thể kiểm 

chứng theo thời gian thực (real time) kèm hình ảnh công việc, mô tả, địa điểm (tọa độ 

check in), thời gian, tăng độ tin cậy với ứng dụng trên các điện thoại thông minh iOS, 

Android và Camera hiện trƣờng theo dõi, giám sát bằng hình ảnh trực tuyến trên màn hình 

trung tâm và điện thoại di động; 

- Quản lý số thông tin về cơ sở thay quản lý bằng Hồ sơ giấy tờ cồng kềnh, khó 

tiếp cận minh bạch; 

- Có hỗ trợ công nghệ, tiêu chuẩn, quy trình sản xuất, dự báo, cảnh báo thời tiết, 

sâu bệnh thông minh iMetos; 

- eGap.vn đã bắt đầu có yếu tố quản lý bằng Blockchain, giải pháp thông minh AI 

trong cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai, sâu bệnh bằng công nghệ iMetos; 

- Hỗ trợ, kết nối thị trƣờng, sản phẩm đƣợc thị trƣờng biết tới, có độ tin cậy cao. 

- Các cơ sở áp dụng giải pháp ( nhƣ HTX Chúc Sơn, HTX Đồng Phú – Chƣơng 

Mỹ, Hà Nội, HTX Quy Huy – Phù Yên, HTX Ngọc Hoàng – Mai Sơn, Sơn La...) đã tăng 

trung bình gấp 2 lần sản lƣợng, 1,5 - 2 lần giá bán, giúp các Công ty CP Green Path Việt 

Nam, Tập đoàn Bảo Minh... giám sát, truy xuất thành công các sản phẩm nhƣ lúa gạo hữu 

cơ, rau VietGap, Thanh Long hữu cơ, Xoài, Vải, Nhãn đã đƣợc xuất khẩu thử đi Mỹ, 

Singapore, Qatar, Nga... thành công. 

• Bản quyền tác giả egap.vn: Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. 

V. KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI ỨNG DỤNG EGAP.VN 

5.1. Tình hình trà trộn tính năng công nghệ truy xuất 

- Phổ biến hiện nay các nhà cung cấp giải pháp Tem Qr Code và Mã vạch đơn 

thuần mang thông tin về cơ sở và sản phẩm để dán lên sản phẩm và đƣợc mặc định là truy 

xuất nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm cho sản phẩm đƣợc thêm chứng nhận sạch, an toàn. Các   

Tem không có tính năng minh bạch thông tin sản phẩm, truy xuất sâu các công 

đoạn sản xuất, nguồn gốc xuất xứ các nguyên, nhiên liệu đầu vào, không phân quyền quản 

lý, giám sát, kết nối thị trƣờng, hỗ trợ công nghệ, quy trình sản xuất cho cơ sở. 
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- Giai đoạn 2017-2018: Đã triển khai 5 cổng phụ: hanoi.egap.vn (7 HTX, điển 

hình HTX Rau quả sạch Chúc Sơn, HTX Hữu cơ Đồng Phú), hatinh.egap.vn (1 HTX), 

sonla.egap.vn (7 HTX), haiduong.egap.vn (1 HTX)..., hiệu quả: do sự tín nhiệm của thị 

trƣờng tăng, các HTX đã tăng quy mô sản xuất - doanh số lên 2-3 lần, giá bán tăng 1,5-2 

lần, đã xuất khẩu thử thành công các loại nông sản đạt tiêu chuẩn hữu cơ: lúa gạo, xoài, 

thanh long, gạo, nhãn, vải đi Mỹ,  Singapore, Trung Quốc… Dịch vụ giám sát của 

eGapOrigins bƣớc đầu thu phí qua Tem, qua các hợp đồng quản lý, giám sát. 

- Giai đoạn 2019 – 2020: Dự án bị đình trệ do một số Tổ chức nhà nƣớc cấp tỉnh 

cấp Tem truy xuất Qr-Code miễn phí xác nhận an toàn cho hàng hóa nông sản của các 

HTX, cơ sở, doanh nghiệp mà không có thông tin giám sát, kiểm chứng. 

- Nhà nƣớc cho đến nay chƣa có chế tài bắt buộc sử dụng Nhật ký ghi chép điện 

tử thay Nhật ký ghi chép thủ công, còn thiếu chế tài công nhận các Giải pháp điện tử quản 

lý sản xuất các mặt hàng nông sản, phục vụ truy xuất minh bạch nguồn gốc, còn thiếu 

nguồn thu, chƣa có sự hỗ trợ của Nhà nƣớc để duy trì, quảng bá và phát triển dịch vụ. 

5.2. Giải pháp triển khai 

Tuy nhiên do chƣa có chế tài nhà nƣớc bắt buộc áp dụng, tình trạng sử dụng tràn 

lan, miễn phí Tem xác nhận thông tin Qr-Code do các tổ chức cung cấp để thay cho Tem 

truy xuất minh bạch, phí chuyển giao kỹ thuật, giám sát tới tận công đoạn trong quy trình 

sản xuất, thói quen sử dụng thông tin thời tiết của nhà nƣớc cho 7 vùng khí hậu miễn phí, 

độ chính xác chƣa cao, chƣa cụ thể  tới từng địa điểm đã gây trở ngại cho ứng dụng 

egap.vn và công nghệ thời tiết thông minh iMetos vào sản xuất.  

Tháng 12/2020, Bộ  Nông nghiệp và PTNT(25), Sở Nông nghiệp và PTNT Tp Hà 

Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh (26) có văn bản chỉ đạo hoặc Hợp đồng ứng dụng công nghệ 

truy xuất, giám sát tới tận công đoạn sản xuất, nhƣng do kinh phí khó khăn, việc triển khai 

tiến triển chậm. 

  

                                              

25 Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp – PTNT V/v: Phê duyệt Kế hoạch 

hành động của Bộ NN&PTNT triển khai Quyết định Thủ tƣớng phê duyệt Đề an nông nghiệp hữu cơ 2020 – 2030. 

26 Các Dự án của Sở NN-PTNT Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh. 
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5.3. Đề xuất giải pháp triển khai: 

Nhà nƣớc cần có chính sách hỗ trợ trong 2 – 3 năm đầu tiên xây dựng mô hình thí 

điểm ứng dụng: 

- Dịch vụ tƣ vấn, tập huấn, giám sát, chứng nhận, xác nhận tiêu chuẩn; 

- Dịch vụ thuê Cổng phụ cấp tỉnh thành, huyện (hanoi.egap.vn…); 

- Dịch vụ thuê Cổng phụ cấp Hợp tác xã, Hộ gia đình; 

- Gói Dịch vụ chuyển giao, giám sát, truy xuất minh bạch; 

- Gói Dịch vụ Giám sát, Truy xuất minh bạch bằng Tem eGap Qr-Code; 

- Gói dịch vụ cung cấp thông tin thời tiết thông minh, cảnh báo thiên tai, sâu bệnh 

nông nghiệp; 

- Dịch vụ tƣ vấn xây dựng cơ sở sản xuất vùng nguyên liệu; 

- Dịch vụ tƣ vấn tiêu thụ sản phẩm bán buôn; 

- Dịch vụ tƣ vấn tiêu thụ sản phẩm bán lẽ theo chuỗi; 

- Dịch vụ tƣ vấn cung ứng vật tƣ đầu vào theo chuỗi giá trị; 

- Xây dựng và thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng KHCN xây dựng các chuỗi sản 

xuất, chuỗi giá trị có xác nhận eGap.vn. 

a) Tiêu chí lựa chọn đối tƣợng: Các nông sản có thị trƣờng đầu ra lớn nhƣ lúa gạo, 

rau, trái cây, chăn nuôi, thủy sản, sản phẩm nông lâm thủy sản chế biến. 

b) Xây dựng ứng dụng mobile tích hợp và đầy đủ (Xem hình 1): 

 Thúc đẩy tiếp cận và cung cấp các nền tảng học và hƣớng dẫn kỹ thuật trực 

tuyến. (elearning/e-training) về nông nghiệp 4.0 và các phƣơng thức canh tác 

sản xuất an toàn, sạch, phòng ngừa sâu bệnh, tăng dinh dƣỡng cho trái cây, 

giảm thiểu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu v.v.. . 

 Giải pháp kỹ thuật về truy xuất hàng hoá từ Trang trại đến điểm bán/ ngƣời 

tiêu dùng (xem mô tả trong hình 1)  phát triển nền tảng công nghệ Blockchain 

cho nông nghiệp 4.0 và cả nền tảng ứng dụng trên di động có thể dùng đƣợc 

cho nông dân/ngƣời sản xuất, ngƣời chế , bán buôn, bán lẻ trong toàn bộ hệ 
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thống cung ứng.  Ngƣời tiêu dùng có thể sử dụng đầu đọc QR code để quét mã 

QR và tìm thấy thông tin trên website về sản phẩm và nguồn gốc sản phẩm. 

 

Hình 1 

 Truy xuất nguồn gốc: sử dụng Blockchain eGapOrigins cho phép các bên có thể 

theo dõi đƣờng đi của sản phẩm từ nhà sản xuất tới ngƣời tiêu dung. 

 Áp dụng và cấp chứng nhận: Chứng nhận là sự đảm bảo cần thiết và bắt buộc 

cho ngừoi sản xuất (nông dân) và chế biến (doanh nghiệp). Những bên tham gia 

chuỗi cung ứng đều cần đăng ký trong hệ thống và nền tảng eGapOrigins để  

xác nhận chủ thể và nguồn gốc hàng hoá (ví dụ chứng nhận tiêu chuẩn Global 

Gap, Organic, VietFarm có thể đƣợc gắn nhãn và mã QR của tiêu chuẩn đó là sự 

đảm bảo) hàng hoá đạt tiêu chuẩn. thƣờng đƣợc thực hiện bởi bên thứ 3 độc lập. 

eGapOrigins cũng cho phép  nhận diện các đơn vị đƣợc chứng nhận sau khi có 

thanh tra. 

VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1) Gói giải pháp công nghệ eGap -Thực hành điện tử Nông nghiệp tốt và Cổng 

thông tin eGap và 100 Cổng phụ tỉnh/thành/doanh nghiệp lớn là giải pháp chuyển đổi số 

nông nghiệp hiệu quả, tiết kiệm, mang lại lợi ích to lớn  nâng cao Tầm giá trị thƣơng hiệu 

nông sản Việt Nam; 
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2) Liên hiệp Hợp tác xã kinh tế số Việt Nam (VDECA) đề xuất với Nhà nƣớc:    

- Đƣa eGap.vn và hệ thống Cổng phụ vào quản lý thống nhất của Nhà nƣớc do 1 cơ 

quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Nông nghiệp – PTNT quản lý, vận hành, kết 

nối vào cơ sở dữ liệu truy xuất nông sản quốc gia, dữ liệu lớn phục vụ đa mục tiêu. 

- Năm 2021 – 2022: Thí điểm cho mỗi tỉnh/thành lập 1 Cổng phụ nằm trong cổng 

chính và làm thí điểm để quản lý, giám sát, truy xuất minh bạch và kết nối thị trƣờng trong 

và ngoài tỉnh trên Cổng eGap.vn cho 4 ngành: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản và Chế 

biến nông sản; 

- Từ năm 2023: Đánh giá, sửa chữa, nâng cấp, Nhà nƣớc có chế tài áp dụng cho các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp thay quản lý sản phẩm, nhật ký ghi chép 

thủ công trƣớc đây trên cơ sở áp dụng Hồ sơ điện tử và Nhật ký điện tử bằng quản trị số 

cho các loại nông lâm thủy sản./. 
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LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG – MÔ HÌNH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

 

Ths. Đoàn Sung 

 Chủ tịch HĐQT,  HTX Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ (Quảng Ngãi) 

 

Dẫn nhập 

Liên minh Hợp tác xã thế giới (ICA) chỉ ra rằng: “Thế mạnh lớn nhất của phong trào 

hợp tác xã ngày nay là tiếp cận toàn cầu - trải rộng trên mọi vùng địa lý, tính chất đa lĩnh 

vực của nó và sự chia sẻ một bản sắc chung... Tuy nhiên, ngày nay điểm yếu lớn nhất của 

phong trào hợp tác, ngay cả trong Mạng lưới toàn cầu của ICA, có giới hạn hợp tác giữa 

các hợp tác xã, ngay cả trong Mạng lưới toàn cầu của ICA, có giới hạn hợp tác giữa các 

hợp tác xã, cam kết chia sẻ các nguồn lực cho nghiên cứu và giáo dục còn hạn chế và sự 

thiếu vắng đáng kể sự tham gia của các hợp tác xã lớn…Đồng thời, các cơ hội quan trọng 

đang xuất hiện cho tất cả các hợp tác xã - các cơ hội hợp tác mới; kết nối kinh doanh và 

chia sẻ thông tin thông qua thế hệ công nghệ thông tin mới và các nền tảng công nghệ 

thông tin chung; sự tham gia tích cực của thanh niên và phụ nữ trong mạng lưới hợp tác 

toàn diện; và các mô hình kinh doanh mới, đang nổi lên trong nền kinh tế xã hội và liên 

kết.” -  Trích “Kế hoạch Chiến lƣợc ICA 2020-2030”.  

Nhƣ vậy, HTX tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong 26.040 HTX của cả nƣớc 

(năm 2020), số lƣợng LHHTX chỉ chiếm 0.38 % và phần lớn LHHTX chủ yếu mang tính 

hình thức. Mỗi năm, hàng nghìn HTX hoạt động cầm chừng hoặc dừng hoạt động; năng 

lực quản lý kém; năng lực hợp tác, liên kết gần nhƣ không có. Hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của HTX thấp đã chứng minh cho tính hợp tác nội bộ chƣa cao. Bên cạnh đó, sự 

yếu kém trong năng lực quản trị khiến các HTX vụt mất nhiều cơ hội hợp tác với đối tác 

bên ngoài.   

Trong xu thế hợp tác toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế hợp tác (KTHT) và 

chuyển đổi số là điều tất yếu. Theo đó, HTX đƣơng nhiên không thể đứng ngoài cuộc đua 

khốc liệt này. Vai trò, lợi ích của KTHT và chuyển đổi số là không thể bàn cãi, nhƣng con 

đƣờng để hội nhập với xu thế này còn lắm nhiêu khê với một quốc gia đang phát triển nhƣ 

Việt Nam. Hiện nay, đã có rất nhiều giải pháp đƣợc các cơ quan Bộ, ban, ngành Trung ƣơng 

và địa phƣơng đề ra trong giai đoạn mới nhằm tăng hiệu quả KTHT, HTX trong kỷ nguyên 

mới của công nghệ số. Nhƣng, câu hỏi lớn đặt ra là “Công cụ nào là hữu hiệu cho việc áp 
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dụng các giải pháp này để đƣa KTHT, HTX lên tầm cao mới so với các thành phần kinh tế 

khác trong và ngoài nƣớc. Đồng thời, mô hình nào là tối ƣu, đề cao đƣợc bản sắc riêng có 

cho mỗi HTX và đạt đƣợc các mục tiêu phát triển bền vững theo cam kết quốc tế?”.  

Liên hiệp hợp tác xã du lịch cộng đồng tuy không phải là tất cả, nhƣng chính là 

một phần lớn câu trả lời. Tại Quảng Ngãi, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng mô hình 

HTX, LHHTX dựa trên tƣ duy hệ thống và các tiêu chí bền vững. Qua những thành quả 

bƣớc đầu đạt đƣợc, chúng tôi đã đúc kết đƣợc một số lý luận và thực tiễn chứng minh rằng 

đây là mô hình có thể đạt đƣợc 3 mục tiêu lớn mà thế giới đang hƣớng đến: Không nghèo 

đói – Không thất nghiệp – Không ảnh hƣởng môi trƣờng, góp phần đƣa mạng lƣới 

HTX Việt Nam đuổi kịp và hội nhập với thế giới trong khu vực KTHT. Theo đó, liên hiệp 

hợp tác xã du lịch cộng đồng (Liên hiệp HTX DLCĐ) cũng sẽ là mô hình áp dụng hiệu 

quả nhất công nghệ số trong sản xuất kinh doanh trong tƣơng lai. Với tham luận này, 

chúng tôi xin mạn phép luận bàn một số yếu tố cốt lõi trong xây dựng mô hình LHHTX 

DLCĐ tại địa phƣơng, cũng nhƣ góp phần xây dựng mạng lƣới HTX phát triển bền vững 

trong kỷ nguyên số.CẦN CÂN NHẮC LẤY DU LỊCH CỘNG ĐỒNG LÀM MŨI 

NHỌN PHÁT TRIỂN KTHT, HTX  

Hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ (trụ sở tại làng Gò Cỏ, Phƣờng Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) là đơn vị kêu gọi sáng lập Liên hiệp HTX DLCĐ tại địa 

phƣơng. Kế hoạch thành lập Liên hiệp HTX DLCĐ đã đƣợc 03 HTX khác thống nhất 

tham gia tại  Đại hội thành viên của họ (do ảnh hƣởng đại dịch Covid-19 nên chƣa thể tiến 

hành Đại hội thành lập). Cả 03 HTX này nằm liền kề nhau trong phạm vi phƣờng Phổ 

Thạnh. Họ đồng ý gia nhập Liên hiệp HTX DLCĐ vì đã nhìn thấy những bƣớc đi vững 

chãi và một số thành công nhất định của HTX DLCĐ làng Gò Cỏ.  

Thành lập vào tháng 04/2019, HTX DLCĐ làng Gò Cỏ đã thu hút 34 thành viên là 

hộ gia đình ngƣời dân trong làng tham gia, với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

của một ngôi làng cổ Chăm Pa và lấy du lịch cộng đồng làm động lực phát triển. Ngôi 

làng cổ mang tên “làng Gò Cỏ” đã đƣợc công nhận là điểm du lịch cộng đồng 03 sao theo 

tiêu chuẩn OCOP vào ngày 31/12/2020. Liên hiệp HTX DLCĐ đƣợc kỳ vọng là mô hình 

liên kết HTX DLCĐ làng Gò Cỏ với những HTX khác trong khu vực nhằm hợp tác, hỗ trợ 

nhau xây dựng sản phẩm – dịch vụ du lịch cộng đồng. Mỗi  HTX nằm trong một ngôi làng 

với những tài nguyên du lịch riêng biệt là điểm mạnh nhằm đa dạng hóa sản phẩm – dịch 

vụ du lịch cho du khách khi đến với vùng đất Sa Huỳnh 3.000 năm văn hóa. Du lịch cộng 

đồng đã tạo điều kiện để ngƣời dân bản địa nhận thức rõ ràng nhất về nguồn nội lực của 
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mình. Sự tƣơng tác với du khách giúp cộng đồng gia tăng niềm tự hào về tài nguyên thiên 

nhiên và nhân văn mà mình đang có, tính cố kết cộng đồng cũng tăng lên mạnh mẽ. Làng 

Gò Cỏ - từ một ngôi làng nghèo, đang dần rơi vào tình trạng hoang mạc hóa do phần lớn 

thế hệ trẻ tha hƣơng, li hƣơng nay đã là điểm du lịch đƣợc nhiều nơi biết đến với danh 

hiệu sản phẩm OCOP 03 sao. Dịch vụ du lịch làng Gò Cỏ đều do ngƣời bản địa tham gia 

thực hiện. Họ vẫn làm chủ tƣ liệu sản xuất của mình, vẫn là nông – ngƣ dân, nhƣng nay là 

những chủ nhân các dịch vụ du lịch dựa trên cơ sở vật chất, phƣơng tiện, kỹ năng và tri thức 

mà họ đang có. Đến cuối năm 2020, một số gia đình trẻ quay trở về làng định cƣ vì họ đã 

nhìn thấy động lực phát triển là du lịch cộng đồng đang phát triển trên quê hƣơng mình.  

Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch đƣợc khai thác dựa trên các giá trị văn hóa 

truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái nông nghiệp. Chính những giá trị này mang 

đến nhiều lợi ích cho cộng đồng, tạo nhiều cơ hội cho các làng nghề, các giá trị văn hóa  

đang dần mai một đƣợc sống dậy và phát triển sinh kế cho cộng đồng bản địa. Tuy nhiên, 

hầu hết các điểm du lịch cộng đồng hay các dịch vụ du lịch cộng đồng đã và đang dần rơi 

vào tình trạng “chƣa lớn đã chết”. Đại bộ phận cộng đồng rơi vào thế bị động, chƣa hiểu 

hết những giá trị toàn thể; chƣa xây dựng đầy đủ các liên kết thúc đẩy tính hợp tác, chia sẻ 

lợi ích khiến cho những tác động tiêu cực nhanh chóng lan rộng, làm mất đi các sản phẩm 

du lịch đặc trƣng.Từ đó, màu sắc văn hóa bản địa là con ngƣời – sản phẩm du lịch quý giá 

nhất bỗng chốc bị thay thế bởi sự ngoại lai, thƣơng mại hóa. Tuy nhiên, mô hình du lịch 

cộng đồng tại làng Gò Cỏ đã cho thấy tính hiệu quả rõ rệt của du lịch cộng đồng khi ngƣời 

dân đƣợc đặt trong tổ chức của HTX. Các nguyên tắc của HTX giúp cho cộng đồng bản 

địa (kể cả không phải là thành viên HTX) tham gia tích cực trong các hoạt động du lịch, 

bảo vệ môi trƣờng, giáo dục cộng đồng, bảo tồn rừng và các dự án cộng đồng.  

HTX DLCĐ làng Gò Cỏ không cung cấp dịch vụ nào cho thành viên, thay vào đó, 

HTX làm nhiệm vụ điều phối các hoạt động nhằm phát huy nguồn nội lực và huy động 

nguồn lực xã hội trong quá trình xây dựng điểm du lịch chất lƣợng. Mô hình điều phối này 

đang giúp cộng đồng thực sự đứng ở vai trò làm chủ thể, là ngƣời xây dựng tầm nhìn và 

quyết định hƣớng đi bền vững cho địa phƣơng họ.  

 Sơ đồ mô hình điều phối của HTX DLCĐ làng Gò Cỏ: 

Tổ chức HTX và Chƣơng trình Mỗi xã một xã một sản phẩm (OCOP) là phƣơng tiện 

phù hợp nhất cho sự phát triển du lịch cộng đồng. Chúng ta nên cân nhắc đẩy mạnh phát 

triển sản phẩm nhóm thứ VI (dịch vụ du lịch và điểm du lịch cộng đồng) của Chƣơng trình  
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Điều phối, kiểm soát lƣợng du khách  

sản phẩm - dịch vụ 

Hoàn thiện, 

 phát triển sản phẩm - dịch vụ 

Nâng cao chất lƣợng 

 

cộng đồng 

Nâng cao năng lực 

 

  

Giải pháp bảo tồn di sản Đầu tƣ bảo tồn di sản 

Chuyển đổi nhận thức 

 

cộng đồng 

Địa chất, 

 Địa mạo 

Cảnh quan, 

Môi trƣờng 

Đa dạng 

 sinh học 

Văn hóa,  

Lịch sử 

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

& 

TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Các bên 

liên 

quan 

Các giá trị 

khác 

CỘNG ĐỒNG BẢN ĐỊA 

(Bao gồm thành viên HTX) 

HTX 

(Điều 

phối) 

SỰ 

ĐỒNG 

THUẬN 

QUY CHẾ  

CỘNG ĐỒNG 
Nhà 

khoa 

học 

DU KHÁCH 

Nhóm 

năng lực 

phù hợp 

Dịch vụ 

Homesta

y 

Dịch vụ 

Thuyền 

nan 

Dịch vụ 

Ăn uống 

Dịch vụ 

Hƣớng 

dẫn viên 

Dịch vụ 

Trải 

nghiệm 

Trƣờng 

cộng 

đồng 

Sản 

phẩm, 

dịch vụ 

khác 

DOANH 

THU 

Các bên 

liên 

quan 

Đơn vị 

lữ hành 

Các bên 

liên 

quan 

Nhóm 

năng lực 

phù hợp 

Nhóm 

năng lực 

phù hợp 

Nhóm 

năng lực 

phù hợp 

Nhóm 

năng lực 

phù hợp 

Nhóm 

NL phù 

hợp khác 

 

Xét ở phạm vi quốc gia, du lịch đã đƣợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong 

Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 147/QĐ-TTg 
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của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 22/1/2020. Ở phạm vi quốc tế, du lịch đã đƣợc đƣa vào các 

mục tiêu trong Mục tiêu 8, 12 và 14 của Chƣơng trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền 

vững. Du lịch bền vững có vị trí vững chắc trong Chƣơng trình nghị sự 2030, đƣợc cho là 

có tiềm năng đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào tất cả các mục tiêu của chƣơng trình 

mang tính lịch sử này. Đối với du lịch cộng đồng nói riêng, đây là loại hình du lịch phù 

hợp với đặc thù HTX tại Việt Nam và các mục tiêu mà cả thế giới đang hƣớng đến. Phần 

lớn HTX của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phân bố ở vùng nông 

thôn – nơi sở hữu nhiều nhất những tài nguyên du lịch. Du lịch cộng đồng cũng là loại 

hình đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam và thế giới trong những năm gần đây. Bởi vì, 

du lịch cộng đồng tập trung vào con ngƣời, cộng đồng bản địa chính là chủ thể trong phát 

triển sản phẩm – dịch vụ du lịch, là nhân tố quyết định màu sắc riêng cho từng điểm đến. 

Con ngƣời đã đƣợc đặt ở vị trí trung tâm trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) 

và trong Kế hoạch Chiến lƣợc ICA 2020-2030 của Liên minh HTX thế giới  (ICA). Du 

lịch là ngành kinh tế tổng hợp, thúc đẩy phát triển đa ngành. Và du lịch cộng đồng còn hơn 

thế, nó là động lực phát triển KTHT, HTX; đồng thời du lịch cộng đồng giúp thúc đẩy 

phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP và mang đến cơ hội tuyệt vời cho xuất khẩu tại 

chỗ. KTHT, HTX cũng là một hình thái kinh tế quan trọng của quốc gia, do vậy, du lịch 

cộng đồng là ứng cử viên sáng giá ở vị trí mũi tiến công chiến lƣợc cho hệ thống HTX và 

khu vực KTHT của Việt Nam.  

II. TIÊU CHÍ “BA KHÔNG” LÀ KIM CHỈ NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

KTHT, HTX  

Mô hình Liên hiệp HTX DLCĐ có thể giúp cộng đồng đạt đƣợc đồng thời 03 mục 

tiêu: Không nghèo đói – Không thất nghiệp – Không ảnh hưởng môi trường, góp phần tích 

cực vào quá trình phát triển bền vững KTHT, HTX. Cụ thể: 

1. Không nghèo đói 

Sự khác biệt về tƣ duy dẫn đến sự khác biệt trong hành động và kết quả đạt đƣợc. 

Tình trạng nghèo đói của ngƣời dân không quá phụ thuộc vào tƣ liệu sản xuất hay của cải 

vật chất. Cách tiếp cận tài sản trong mô hình HTX DLCĐ làng Gò Cỏ chỉ ra cho cộng 

đồng thấy rằng họ đang quá giàu có. Điều kiện khí hậu, thổ nhƣỡng khắc nghiệt lại tạo ra 

nhiều sản vật và cảnh quan đa dạng với hệ sinh thái đặc trƣng hấp dẫn du khách. Bênh 

cạnh đó, yếu tố địa văn hóa thể hiện rất rõ trong cộng đồng ngƣời dân bản địa thông qua 
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các tập tục sinh sống, tín ngƣỡng, diễn xƣớng dân gian,…Tài nguyên du lịch tại những địa 

phƣơng nhƣ làng Gò Cỏ là những sản phẩm du lịch sẵn có, không cần phải đầu tƣ quá 

nhiều. Thứ cần phải đƣợc đầu tƣ nhiều nhất chính là con ngƣời. HTX DLCĐ làng Gò Cỏ 

chủ yếu đầu tƣ vào nhận thức, kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo tồn di sản và tổ chức 

kinh doanh du lịch cho ngƣời dân. Từ việc áp dụng phƣơng pháp khoa học khác biệt và 

vận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ từ các bên liên quan, HTX DLCĐ làng Gò Cỏ đã khiến 

cộng đồng tự tin hơn với năng lực của mình trong phát triển kinh tế địa phƣơng, đồng thời 

kích hoạt tính cố kết cộng đồng mạnh mẽ, giúp ngƣời dân bản địa tăng cƣờng tính hợp tác 

giữa các thành viên HTX cũng nhƣ giữa HTX với ngƣời dân trong làng. Năm 2017, phần 

lớn dân số trẻ đã rời bỏ làng đi nơi khác để tìm kiếm việc làm, chỉ còn lại ngƣời già và trẻ 

em, nhƣng đến cuối năm 2019 làng Gò Cỏ đã hình thành 5 tổ dịch vụ du lịch bao gồm: trải 

nghiệm bằng thuyền nan trên biển, hƣớng dẫn viên tại điểm, homestay và trải nghiệm ẩm 

thực với 22 cá nhân, hộ gia đình tham gia tổ chức thực hiện; ngƣời dân còn xây dựng dự 

án cộng đồng và hình thành các dịch vụ trải nghiệm: nấu ăn, đan lƣới, làm nông dân, chơi 

trò chơi dân gian. Ngoài ra, làng Gò Cỏ đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm chuyên gia 

trong và ngoài nƣớc, kêu gọi một số chƣơng trình, dự án hỗ trợ cộng đồng từ các bên liên 

quan về bảo vệ môi trƣờng, cải thiện sinh kế, đào tạo nâng cao nghiệp vụ du lịch,…Với 

nguồn vốn tài chính có hạn nhƣng nguồn vốn con ngƣời đa dạng, làng Gò Cỏ dƣới sự điều 

phối của HTX đã đƣợc hồi sinh, tạo điểm đến hấp dẫn cho địa phƣơng.  

Việt Nam có tiềm năng quá lớn để phát triển du lịch, là đất nƣớc giàu tài nguyên 

thiên nhiên và tài nguyên nhân văn. Hoạt động du lịch cũng vì thế mà rất sôi động, mở ra 

nhiều cơ hội phát triển mới cho quốc gia về mọi mặt. Tuy nhiên, các loại hình du lịch hiện 

nay vẫn chƣa khai thác hết những ƣu thế đó, đặc biệt, du lịch cộng đồng vẫn chƣa đạt 

đƣợc hiệu quả cả chiều rộng và chiều sâu. Du lịch cộng đồng bền vững cần đánh giá hệ 

thống những giá trị tích hợp của thiên nhiên và con ngƣời. Cần thiết lập một mạng lƣới các 

mối quan hệ mắc xích giữa những “tài sản” nhƣ: địa chất, môi trƣờng, đa dạng sinh học, 

cảnh quan,…với năng lực, tri thức của mỗi ngƣời dân bản địa. Điều này cho phép ngƣời 

dân phát huy khối tài sản vô hạn của cá nhân và cộng đồng, giúp cộng đồng nhìn thấy lợi 

ích thiết thực và tăng cao tinh thần hợp tác một cách tự nhiên. Khi tính hợp tác càng cao 

thì số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm du lịch càng tăng. Và mô hình HTX điều phối nhƣ 

HTX DLCĐ làng Gò Cỏ đã và sẽ làm đƣợc điều này. Việc hợp tác giữa thành viên HTX 

với nhau và giữa thành viên HTX với ngƣời dân trong làng đƣợc thúc đẩy khiến sự cạnh 
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tranh tiêu cực bị triệt tiêu, thêm vào đó họ bổ sung cho nhau từ chính năng lực và tài sản 

mà mình đang nắm giữ. Do đó, sự ra đời của Liên hiệp HTX DLCĐ chính là tiền đề chứng 

minh cho sự thành công của mô hình HTX điều phối du lịch cộng đồng, qua đó mở rộng 

phạm vi hợp tác giữa những ngôi làng khác nhau nhằm đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ du 

lịch và phát triển sinh kế cho ngƣời dân.  

Khi xác định đƣợc sản phẩm du lịch chính là con ngƣời, là những gì có sẵn từ 

nguồn lực bên trong cùng với một mô hình ƣu việt thì khái niệm “nghèo đói” không còn 

đeo bám bất kỳ ai. Trên tinh thần hợp tác, cộng đồng là chủ thể thực sự trong việc cung 

cấp sản phẩm – dịch vụ du lịch. Ngƣời dân làng Gò Cò xem hòn đá cũng là tài sản, bởi vì 

họ bán câu chuyện vài trăm triệu năm của hoạt động địa chất do thiên nhiên tạo. HTX 

DLCĐ đã mời các nhà khoa học đến để trao cho họ khối kiến thức mà họ chƣa từng đƣợc 

biết đến và cộng đồng đã ứng dụng nó trong hoạt động du lịch một cách tuyệt vời. Họ kể 

chuyện trong tâm thế của ngƣời làm chủ di sản và bằng một cách riêng có của mỗi ngƣời. 

Đƣợc tƣơng tác với ngƣời dân bản xứ chính là nhu cầu lớn nhất của du khách khi lựa chọn 

du lịch cộng đồng. Du khách không còn muốn tìm kiếm những công trình hiện đại, hay 

mong mỏi đƣợc chìm đắm trong dịch vụ cao cấp, hiện đại mà họ mê mẩn những câu 

chuyện do chính cộng đồng bản địa chia sẻ.  

Một trong những nhiệm vụ của HTX DLCĐ làng Gò Cỏ là liên kết, hợp tác quốc tế 

nhằm nâng cao năng lực cộng đồng và chất lƣợng sản phẩm – dịch vụ du lịch. Không quá 

trông đợi vào việc trích lập quỹ phúc lợi xã hội sau khi có hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

HTX DLCĐ làng Gò Cỏ phải tìm kiếm, mở rộng hệ thống đối tác trong và ngoài nƣớc 

nhằm hỗ trợ về tài chính, công nghệ, nhân lực cho các dự án mang tính chất xã hội nhƣ: 

bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế... Các hoạt động đầu tƣ dịch vụ 

công luôn đƣợc HTX chú trọng thực hiện khi Nhà nƣớc chƣa kịp đáp ứng nhu cầu của 

cộng đồng. Điều này không chỉ mang đến phúc lợi cho cộng đồng mà còn góp phần nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm – dịch vụ du lịch. 

Nhƣ vậy, với nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú khắp các vùng miền thì 

hàng chục ngàn HTX hiện nay có khả năng tăng thêm sản phẩm – dịch vụ và phát triển 

sinh kế cho ngƣời dân dựa vào du lịch cộng đồng. Liên hiệp HTX DLCĐ sẽ vì thế mà 

ngày càng đƣợc mở rộng khắp cả nƣớc, thậm chí rộng ra thế giới vì tính ƣu Việt của nó.  
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2. Không thất nghiệp 

Đối với mô hình HTX DLCĐ và Liên hiệp HTX DLCĐ, ngƣời dân thực sự là chủ 

thể phát triển. Các tổ dịch vụ du lịch đƣợc hình thành dựa trên các nhóm năng lực phù hợp 

và tài sản sẵn có trong cộng đồng nhƣ: phƣơng tiện sản xuất, tƣ liệu sản xuất, giá trị di sản 

thiên nhiên, văn hóa của làng. Dịch vụ du lịch chỉ đơn giản là sự kết nối giữa tài sản cá 

nhân và tài sản chung của cộng đồng; sinh kế không hề bị chuyển đổi mà thay vào đó, nó 

đƣợc cải thiện, phát triển thành những hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị cho du khách. 

Cơ chế chia sẻ lợi ích giữa HTX và hộ kinh doanh dựa trên hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Toàn thể cộng đồng, không phân biệt cá nhân hay hộ gia đình, thành viên HTX hay không 

phải thành viên HTX đều có thể trở thành đối tác thực thụ của HTX. Tuy nhiên, không hề 

có bất kỳ sự chi phối nào từ phía HTX. Tinh thần doanh chủ với nguyên tắc bình đẳng, 

minh bạch, dân chủ, văn minh đƣợc các tổ nhóm dịch vụ thể hiện rất tốt bằng Quy chế 

quản lý riêng, do cộng đồng thống nhất và đặt dƣới sự điều phối của HTX. 

Kể từ khi hTX DLCĐ làng Gò Cỏ đƣợc thành lập, tuyệt nhiên không còn cảnh 

ngƣời dân thụ động, trông chờ vào một doanh nghiệp nào đó để “ban tặng” cho họ công ăn 

việc làm. Thậm chí, cộng đồng còn phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc đƣa ra 

sáng kiến mới nhằm phát triển và nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho làng. Để làm đƣợc điều 

này, HTX đã áp dụng nguyên tắc: dân biết – dân hiểu – dân bàn – dân làm – dân quản 

lý. Bởi vì, khi đã nhận định đúng giá trị di sản và vai trò làm chủ của mình, cộng đồng cần 

một quy trình nhằm cụ thể hóa các hoạt động phát triển sinh kế mà không xa rời mục tiêu 

lớn đã đặt ra. Quy trình này bao gồm các bƣớc đi từ nhận thức đến hành động và hình 

thành năng lực quản lý trong cộng đồng. Những ngƣời chủ thực sự phải hiểu rõ mình đang 

có những gì, phải nỗ lực xác định hƣớng đi cũng nhƣ định đoạt tƣơng lai của mình. Không 

chỉ hợp tác trong nội bộ HTX hay với ngƣời dân trong làng, cộng đồng còn kết nối với các 

bên liên quan: nhà nƣớc, doanh nghiệp, nhà khoa học để thiết lập các quy chế đồng quản 

lý hiệu quả.  

Nguyên lý điều phối của HTX đã phát huy tối đa hiệu quả trong thời gian rất ngắn từ 

khi thành lập HTX đến khi làng Gò Cỏ đƣợc công nhận là sản phẩm OCOP hạng 03 sao. 

Một trong những yếu tố đƣa đến thành công này là sự chọn lọc thành viên HTX. Với mô 

hình này, thành viên HTX không cần quá nhiều mà cần một nhóm các thành viên tích cực 

trong các hoạt động kết nối, điều phối các nhóm khác trong cộng đồng. Bởi lẽ, mỗi ngƣời 
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dân – là đối tác của HTX đều đƣợc hƣởng lợi ích gần nhƣ nhau. Tất cả họ đều hƣởng lợi ích 

của một “doanh chủ” trƣớc khi chia sẻ doanh thu với HTX. Do đó, thành viên HTX chỉ cần 

là những ngƣời thuộc nhóm mạnh dạn, luôn sẵn có lòng nhiệt thành với mọi ngƣời dân trong 

làng trên tinh thần “hợp tác” chứ không phải là “giúp đỡ”. Họ là những ngƣời vận động, huy 

động ngƣời dân trong làng tham gia các hoạt động bảo tồn, giáo dục cộng đồng và các dự án 

liên quan khác. Và đƣơng nhiên, với sự tích cực đó, họ cũng là nhóm tiên phong tham gia tổ 

chức dịch vụ du lịch và đƣợc hƣởng lợi ích từ du lịch cộng đồng đầu tiên.  

Tƣơng tự nhƣ HTX DLCĐ làng Gò Cỏ, Liên hiệp HTX DLCĐ có tham vọng tạo ra 

càng nhiều doanh chủ trong cộng đồng càng tốt. Nhƣng điều này không có nghĩa là tính 

cạnh tranh tiêu cực có nguy cơ tăng cao vì HTX không khuyến khích ngƣời dân trở thành 

doanh nghiệp. Hoạt động du lịch cộng đồng dựa trên tất cả những gì mà mỗi ngƣời dân 

đang có, càng hợp tác họ sẽ càng bổ sung cho nhau, làm tăng sức đa dạng, hấp dẫn cho sản 

phẩm du lịch. Tài nguyên du lịch của mỗi ngôi làng cũng khác nhau, sự liên kết các HTX 

DLCĐ lại với nhau sẽ làm gia tăng khả năng chia sẻ nguồn lực nghiên cứu và giáo dục 

cộng đồng, tạo chuỗi giá trị lớn hơn chứ không chỉ đơn thuần là tăng quy mô sản xuất hay 

vốn kinh doanh. Du lịch cộng đồng tuy sẽ làm thay đổi phần lớn diện mạo của những địa 

phƣơng nhƣ làng Gò Cỏ, nhƣng nó chƣa phải là mục tiêu cuối cùng. Du lịch cộng đồng chỉ 

là động lực để những ngôi làng, những địa phƣơng xây dựng mô hình kinh tế hợp tác bền 

vững. Các hoạt động du lịch là điều kiện lý tƣởng cho hoạt động xuất khẩu tại chỗ các sản 

phẩm hữu hình khác, kích thích phát triển cả những ngành nghề liên quan khác, tạo việc 

làm đa dạng cho ngƣời dân bản địa. Lúc này, Liên hiệp HTX DLCD đóng vai trò quan 

trọng trong công tác điều tiết hoạt động sản xuất nông – lâm – ngƣ – diêm nghiệp…để tạo 

ra sản phẩm hàng hóa cung cấp cho hoạt động kinh doanh du lịch của các HTX thành viên. 

Du lịch cộng đồng sẽ tạo điều kiện cho ngƣời dân nâng cao chất lƣợng và giá bán sản 

phẩm thay vì gia tăng số lƣợng, tình trạng sản phẩm nông nghiệp rơi vào thế “đƣợc mùa 

mất giá, đƣợc giá mất mùa” sẽ không còn diễn ra. Bên cạnh đó, du lịch là ngành kinh tế 

tổng hợp, nó kéo theo các dịch vụ bổ trợ và vô số ngành nghề khác cùng phát triển cộng 

sinh. Do đó, nếu nhƣ HTX chuyên ngành tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa thông thƣờng thì 

mô hình Liên hiệp HTX DLCĐ xây dựng vô số các chuỗi giá trị khép kín mà chúng tôi gọi 

là “hệ sinh thái cộng đồng”. Tính tổng hợp của du lịch cộng đồng cho phép mô hình Liên 

hiệp HTX DLCĐ hình thành các chuỗi giá trị trong cung ứng, sản xuất kinh doanh, bảo 

tồn di sản, giáo dục, dịch vụ công…và tạo môi trƣờng cạnh tranh sôi động về việc làm, 
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xóa bỏ tình trạng li hƣơng, tha hƣơng, hoang hóa làng mạc ở nông thôn; kết nối bền vững 

giữa vùng nông thôn với thành thị; không gia tăng khoảng cách giàu - nghèo và không bỏ 

ai lại phía sau.  

3. Không ảnh hƣởng môi trƣờng 

Không phải ngẫu nhiên mà hệ sinh thái cộng đồng đƣợc xác định là mục tiêu cuối 

cùng của Liên hiệp HTX DLCĐ. Từ những ngày đầu kêu gọi thành lập HTX DLCĐ làng 

Gò Cỏ, chúng tôi đã có nhiều năm nghiên cứu và áp dụng cách tiếp cận bảo tồn tài nguyên 

thiên nhiên và văn hóa. Giáo dục về nhận thức đối với giá trị tài nguyên thiên nhiên và bảo 

tồn thiên nhiên là hoạt động đƣợc triển khai trƣớc cả khi HTX đƣợc hình thành. Do đó, 

mạng lƣới các liên kết của hệ sinh thái tự nhiên đƣợc diễn ra nhƣ thế nào thì liên kết giữa 

cộng đồng với thiên nhiên và giữa ngƣời dân bản địa với nhau trong hệ sinh thái cộng 

đồng cũng đƣợc xây dựng dựa trên nguyên lý hoạt động này. Chính vì thế, những cam kết 

bảo vệ môi trƣờng và các điều khoản quy định về bảo tồn thiên nhiên đƣợc cộng đồng cụ 

thể hóa trong quy chế hoạt động của từng nhóm dịch vụ du lịch. Ví nhƣ việc trồng cây, 

khôi phục rừng tự nhiên ven biển đƣợc ngƣời dân trong làng Gò Cỏ thực hiện mà không 

cần phải thông qua các cuộc vận động của bất kỳ tổ chức nào; các quy định về kiến trúc, 

cảnh quan cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng phải tuân thủ theo đặc trƣng văn hóa 

truyền thống, hài hòa với thiên nhiên… 

Mô hình Liên hiệp HTX DLCĐ là tiền đề mở ra cơ hội thuận lợi cho ngƣời dân 

đƣợc hợp tác với Nhà nƣớc thực hiện các mô hình đồng quản lý, bảo vệ nguồn lợi sinh 

thái nông nghiệp và lâm – ngƣ nghiệp. Du lịch cộng đồng sẽ là động lực phát triển sinh kế, 

giúp cộng đồng chuyên tâm và đồng tâm trong công tác bảo tồn tại các khu vực thiên 

nhiên đang bị tổn thƣơng. Động tác trao quyền cho cộng đồng sẽ thực sự hiệu quả với mô 

hình này và cộng đồng là ngƣời thực thi tốt nhất các cơ chế đồng quản lý tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trƣờng với Nhà nƣớc và các bên liên quan. Bởi vì, Liên hiệp HTX 

DLCĐ chủ trƣơng hỗ trợ các HTX trong nghiên cứu khoa học, giáo dục cộng đồng và ứng 

dụng các giải pháp bền vững nhằm tạo giá trị gia tăng cho tài nguyên thiên nhiên. Sở dĩ 

giá trị sản phẩm - dịch vụ du lịch sẽ đƣợc tăng lên và du khách phải ở trong “danh sách 

chờ” vì mô hình này có thể giúp cộng đồng bán giá trị gia tăng của tài nguyên thiên nhiên. 

Nói cách khác, các thế hệ sau có cơ hội bán các giá trị tăng thêm từ hoạt động bảo tồn 

thiên nhiên thay vì bán tài nguyên thiên nhiên sẵn có.  
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Do đó, nếu nhƣ mục tiêu phát triển của đa phần các HTX là nhằm đáp ứng nhu cầu 

chung của một nhóm ngƣời thuộc một vài ngành nghề chuyên biệt, thì HTX DLCĐ Gò Cỏ 

đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu chung của cộng đồng về phát triển sinh kế dựa trên hoạt 

động bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên – tài nguyên nhân văn của làng 

Gò Cỏ. Và Liên hiệp HTX DLCĐ cũng không loại trừ mục tiêu này trong định hƣớng, 

chiến lƣợc phát triển của mình.   

III. HTX DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ LIÊN HIỆP HTX DLCĐ SẼ KHÔNG 

ĐỊNH HƢỚNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

Theo Trung tâm Thƣơng mại thế giới (ITC), “Các HTX đóng góp vào chuỗi giá trị 

mạnh mẽ và toàn diện, đã được chứng minh là có khả năng chống chọi với các cuộc khủng 

hoảng kinh tế và xã hội”. Đúng vậy, HTX vốn đã là một hình thái kinh tế khác với doanh 

nghiệp. Chúng ta nên xác định hƣớng đi nhất quán cho từng loại hình HTX khác nhau. Cụ 

thể, đối với hoạt động du lịch cộng đồng thì HTX không nhất thiết hƣớng đến thành lập 

doanh nghiệp. Bởi vì nó sẽ là là nguyên nhân phá vỡ các tiêu chí bền vững của KTHT, 

HTX. Liên hiệp HTX DLCĐ và HTX DLCĐ là mô hình giúp cộng đồng làm chủ sinh kế 

của mình, trong khi doanh nghiệp sẽ là công cụ biến họ trở thành kẻ làm thuê trong tƣơng 

lai. Chủ thể của sự phát triển mất đi, đồng nghĩa với việc sản phẩm – dịch vụ du lịch cũng 

nhƣ điểm du lịch cộng đồng sẽ biến mất.  

Những ngôi làng nhƣ làng Gò Cỏ đƣợc định hƣớng phát triển với sự văn minh và 

hạnh phúc chứ không nuôi dƣỡng lòng tham và sự cạnh tranh tiêu cực trong cộng đồng. 

Trong khi, bản chất của doanh nghiệp là ƣu tiên cho mục tiêu lợi nhuận. Điều này làm mất 

đi tính nhân bản, gia tăng lòng tham trong mỗi ngƣời. Chính vì thế, HTX DLCĐ hay Liên 

hiệp HTX DLCĐ càng định hƣớng trở thành doanh nghiệp thì vấn nạn tham nhũng sẽ 

càng tăng cao, gây phá hỏng các chuẩn mực về tính công bằng, minh bạch của HTX. Do 

vậy, HTX DLCĐ đầu tƣ chi phí quản lý để tăng cƣờng hiệu quả của công tác điều phối 

nhằm mang lại doanh thu cho thành viên HTX hoặc cho cộng đồng thay vì mang về doanh 

thu quá lớn, hình thành tài sản cho HTX hay Liên hiệp HTX DLCĐ.  

 HTX DLCĐ và Liên hiệp HTX DLCĐ không phải đƣợc tạo ra để thành lập thành 

doanh nghiệp mà là để xây dựng các điểm đến có giá trị về du lịch cộng đồng bền vững. 

Việc các HTX thành viên và Liên hiệp HTX DLCĐ thành lập doanh nghiệp đồng nghĩa 
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với việc gia tăng nguồn vốn, thâu tóm lẫn nhau và làm mất đi tính bản địa trong sản phẩm 

– dịch vụ du lịch cộng đồng. Các phân tích ở trên cho thấy rằng nguồn vốn lớn nhất của 

HTX hay Liên hiệp HTX DLCĐ không phải là tiền mà chính là con ngƣời và tài nguyên 

thiên nhiên. Việc sử dụng nguồn vốn này cần phải hết sức thận trọng, HTX thành viên và 

Liên hiệp HT DLCĐ phải áp dụng các phƣơng pháp khoa học cùng với tƣ duy hệ thống ở 

mọi khía cạnh. Liên hiệp HTX DLCĐ ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh kết nối, hình thành 

mạng lƣới các HTX DLCĐ và điểm du lịch cộng đồng đáp ứng các mục tiêu “ba Không” 

chứ không định hƣớng thành lập doanh nghiệp.  

IV. LIÊN HIỆP HTX DLCĐ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Chúng ta đang sống trong thời đại của thế giới phẳng và nền kinh tế phẳng. Tốc độ 

hội nhập của các quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay có thể nói là nhanh nhất mọi 

thời đại. Do vậy, sự ra đời của công nghệ số là cấp thiết, nhằm đáp ứng đa dạng các nhu 

cầu của con ngƣời nhƣ: quản trị; quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; kết nối hợp tác 

kinh doanh trong và ngoài nƣớc. Tuy nhiên, đối với khu vực KTHT, HTX thì chuyển đổi 

số vẫn còn nhiều hạn chế. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, liên quan đến 

ba vấn đề chính là: tài chính,  đất đai - nhà xƣởng và  năng lực vận hành. Nhƣng cả ba vấn 

đề này dƣờng nhƣ không phải là trở ngại quá lớn đối với mô hình HTX DLCĐ và Liên 

hiệp HTX DLCĐ.  

Liên hiệp HTX không có nhà xƣởng hay đất đai vì hoạt động không phải là sản 

xuất hàng hóa. Sự tham gia của doanh nghiệp xã hội (HTX DLCĐ làng Gò Cò có một 

thành viên pháp nhân là doanh nghiệp xã hội) trong bộ máy quản lý HTX và Liên hiệp 

HTX giúp gia tăng năng lực quản trị, vận hành của đơn vị. Do đó, HTX và Liên hiệp HTX 

DLCĐ có khả năng tiếp nhận, vận hành các nền tảng công nghệ số trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Đối với vấn đề tài chính, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng thì HTX và Liên minh HTX 

DLCĐ sẽ sớm đạt đƣợc cơ chế tài chính bền vững, đảm bảo nguồn đầu tƣ dành cho 

chuyển đối số. Nhƣ vậy, xét về định hƣớng phát triển trong tƣơng lai, việc ứng dụng 

chuyển đổi số không quá trở ngại đối với HTX DLCĐ và Liên hiệp DLCĐ. Hơn nữa, với 

chuỗi giá trị và các hoạt động du lịch cộng đồng mà chúng tôi đang xây dựng, thì công 

nghệ số nhất thiết phải đƣợc áp dụng để đảm bảo phục vụ quy mô hoạt động cũng nhƣ tính 

đặc thù của mô hình này. Đặc biệt, việc áp dụng các nền tảng công nghệ số với các phần 
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mềm quản lý tích hợp sẽ đảm bảo tính minh bạch, công bằng và văn minh hơn trong công 

tác giám sát, điều phối hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Liên hiệp HTX DLCĐ cũng hứa 

hẹn là mô hình ứng dụng hiệu quả nhất chuyển đổi số bởi đây là nhu cầu cấp thiết phải 

đƣợc đầu tƣ khi mạng lƣới Liên hiệp ngày càng đƣợc mở rộng. 

V. TỔNG KẾT 

LHHTX DLCĐ là mô hình KTHT bền vững trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc, 

phƣơng pháp của mô hình điều phối cộng đồng trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản, lấy du lịch cộng đồng làm động lực phát triển. Chúng ta thƣờng thấy Liên hiệp HTX 

thƣờng đƣợc hình thành với mục tiêu gia tăng quy mô sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Nhƣng 

Liên hiệp HTX DLDCĐ ra đời nhằm tạo hệ sinh thái cộng đồng, nâng cao năng lực hợp 

tác giữa các địa phƣơng, từ đó hình thành chuỗi giá trị khép kín, giảm thiểu những rủi ro 

trong quá trình sản xuất kinh doanh; tái thiết lập các khối cộng đồng thịnh vƣợng văn 

minh và hạnh phúc. 

Liên hiệp HTX DLCĐ hoạt động trên quy mô không quá lớn, nhƣng phạm vi có 

thể rộng ra quốc gia và quốc tế. Với mô hình này, các HTX thành viên là HTX DLCĐ áp 

dựng nguyên lý điều phối hoạt động du lịch cộng đồng và không cần số lƣợng thành viên 

quá lớn. Các HTX DLCĐ chỉ cần thành viên là nhóm tích cực trong cộng đồng. Điều cốt 

yếu là làm sao cho cộng đồng coi HTX là tổ chức của chính họ. Do đó, việc áp dụng 

phƣơng pháp khoa học phù hợp để xây dựng lực lƣợng nòng cốt này sẽ cần thiết hơn so 

với công tác vận động gia nhập quá nhiều thành viên HTX.  

Những HTX DLCĐ nhƣ HTX làng Gò Cỏ bắt buộc chỉ hoạt động trong phạm vi 

của một một ngôi làng nhằm đảm bảo bản sắc riêng có cho mỗi HTX và cho sản phẩm – 

dịch vụ du lịch. Nhƣng mô hình Liên hiệp HTX DLCĐ không có ranh giới hành chính và 

ranh giới quốc gia. Do vậy, việc ứng dụng công nghệ số là hoạt động đầu tƣ đƣợc ƣu tiên 

hàng đầu để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế toàn cầu.  

Ở khía cạnh đầu tƣ phát triển kinh tế địa phƣơng thì tỉ lệ tham gia đầu tƣ của doanh 

nghiệp về các dự án phát triển kinh tế cho vùng nông thôn rất thấp. Đây có thể đƣợc coi là 

mặt hạn chế của phát triển kinh tế vùng nông thôn. Nhƣng đối với mô hình Liên hiệp HTX 

DLCĐ, chúng tôi có cách nhìn nhận khác. Việc thiếu vắng nhà đầu tƣ tại các vùng nông 

thôn chƣa hẳn là điểm bất lợi. Ngƣợc lại, khi chƣa có hoạt đồng đầu tƣ của doanh nghiệp 
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thì ngƣời dân bản địa vẫn còn cơ hội làm chủ sinh kế của mình và tạo ra những giá trị 

mang bản sắc riêng của cộng đồng địa phƣơng. Và Liên hiệp HTX DLCĐ sẽ giúp cộng 

đồng thực hiện đúng vai trò chủ thể phát triển HTHT, HTX bền vững. Có lẽ vì thế mà 

Liên minh HTX thế giới (ICA) rất xem trọng việc thể hiện bản sắc của từng HTX và lấy 

con ngƣời làm trung tâm trong Kế hoạch Chiến lƣợc ICA 2020-2030. 

Đối với du lịch cộng đồng nói riêng và du lịch nói chung, trƣớc khi tìm kiếm mô 

hình phát triển du lịch bền vững nào (bao gồm cả sản phẩm OCOP nhóm thứ VI), cần 

phân định rõ giữa sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch. Chính sự nhầm lẫn giữa hai khái 

niệm này đã để lại nhiều hệ lụy cho một số địa phƣơng sau khi họ đƣợc kêu gọi đầu tƣ 

phát triển du lịch cộng đồng. Sản phẩm du lịch về bản chất chính là sản phẩm từ sự tƣơng 

tác giữa thiên nhiên và con ngƣời bản địa. Ở thiên nhiên, nó không hề có bất kỳ khiếm 

khuyết nào, cho nên chúng ta không cần đầu tƣ quá nhiều thứ nhân tạo vào thiên nhiên. 

Bởi vì, không có bất kỳ giá trị nào đƣợc tính bằng tiền có thể so sánh với lịch sử vận 

động hàng trăm ngàn năm, thậm chí hàng trăm triệu năm của thế giới tự nhiên. Về con 

ngƣời, họ là chủ thể phát triển du lịch cộng đồng. Tâm thế của ngƣời làm thuê sẽ không 

cho họ đủ động lực làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản hiện có. Từ đó, 

tính thƣơng mại hóa có cơ hội phát triển âm thầm trong mỗi ngƣời, khiến cho các điểm 

du lịch cộng đồng chƣa đạt đến mức tăng trƣởng đã “vụt tắt” trong danh sách các địa chỉ 

du lịch cộng đồng. Tóm lại, sản phẩm du lịch cộng đồng chính là sự hoang sơ của thiên 

nhiên và sự văn minh của cộng đồng bản địa. Cần thiết phải bán giá trị gia tăng từ các 

hoạt động  bảo tồn thay vì bán tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta không nên phớt lờ 

những sự thật này mà dẫn dắt du lịch cộng đồng đi sai hƣớng, trái với các mục tiêu phát 

triển kinh tế bền vững. 

Với các mục tiêu “ba KHÔNG”, các điểm du lịch cộng đồng nhất thiết phải đƣợc đặt 

dƣới sự điều phối bởi một tổ chức của cộng đồng. Vì trong quá trình nghiên cứu và thực 

hiện một số mô hình phát triển du lịch bền vững, chúng tôi nhận thấy thực tiễn nhƣ sau: bất 

kỳ ai trong bốn thành phần quan trọng của xã hội (nhà nƣớc, nhà khoa học, ngƣời dân, 

doanh nghiệp) đứng ở vai trò điều phối đều không thoả mãn nhu cầu của các bên liên quan 

trong công tác điều hành và chia sẻ lợi ích. Chỉ duy nhất HTX DLCĐ mới là tổ chức của 

cộng đồng và mức độ tham gia của cộng đồng về mọi mặt là rất tích cực, đảm bảo nguyên 
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tắc công bằng, dân chủ, minh bạch. Chỉ có HTX mới là tổ chức giúp cộng đồng làm chủ thể 

trong phát triển du lịch cộng đồng nói riêng và phát triển KTHT bền vững nói chung.  

VI. KIẾN NGHỊ 

Căn cứ tình hình thực tế với mô hình HTX DLCĐ làng Gò Cỏ và Liên hiệp HTX 

DLCĐ, chúng tôi kính đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ƣơng; đặc biệt là Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ một số nội dung cụ thể sau: 

1. Đối với Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 

Cần xem xét bổ sung loại hình hợp tác xã dựa trên những tính chất mà HTX DLCĐ 

làng Gò Cỏ đang thực hiện và các vấn đề liên quan khác thuộc loại hình HTX này. 

 2. Đối với sản phẩm OCOP nhóm ngành thứ VI (dịch vụ du lịch cộng đồng và 

điểm du lịch) 

- Sản phẩm “điểm du lịch”  phải đƣợc công nhận là điểm hoặc khu du lịch theo quy 

định tại Luật Du lịch (2017), Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/17/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch và Thông tƣ số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch. Đây sẽ là điều kiện cơ bản chứng minh tài nguyên du lịch của điểm du lịch 

đã đƣợc xác định bởi cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định, làm cơ sở chứng minh 

cho các tiêu chí liên quan khác trong yêu cầu của hồ sơ đánh giá, phân hạng sao; đồng thời 

tăng cƣờng sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch và ngành Nông 

nghiệp trong công tác quản lý, hỗ trợ phát triển sản phẩm; 

- Cần xem xét điều chỉnh tỉ lệ điểm đánh giá giữa các phần A, B và C. Trong đó, 

chú trọng phân bố tỉ lệ 51% số điểm dành cho các tiêu chí về Tổ chức dịch vụ cộng đồng. 

Thiết lập các tiêu chí sao cho mô hình quản lý phải thực sự là tổ chức của cộng đồng và 

thể hiện đƣợc vai trò làm chủ thể của cộng đồng thì mới quyết định đƣợc chất lƣợng cho 

sản phẩm “điểm du lịch” bền vững. 

3. Đối với các chính sách hỗ trợ phát triển HTX hiện nay 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang là ngành quản lý phần lớn các 

tài nguyên du lịch và sản phẩm du lịch liên quan đến nông – lâm – ngƣ – diêm nghiệp… 
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Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch cần có sự liên kết mạnh mẽ với ngành Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn qua một số các đề án, chƣơng trình, dự án, liên quan đến sản 

phẩm OCOP hoặc du lịch cộng đồng; 

- Cần xây dựng chính sách khuyến khích ngƣời dân thành lập HTX, đặc biệt là đối 

với loại hình HTX điều phối sản xuất kinh doanh du lịch nhƣ HTX DLCĐ làng Gò Cỏ; 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ hoàn thiện, nâng hạng sao cho các sản phẩm OCOP 

từ 02 sao trở lên. Cụ thể, đối với nhóm sản phẩm nhóm VI, cần có chính sách hỗ trợ về 

vốn đầu tƣ sản xuất kinh doanh cho hộ gia đình - đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh 

doanh với HTX; hỗ trợ vốn đầu tƣ phầm mềm quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh cho HTX; 

- Cần ban hành quy định cụ thể về quyền lợi của chủ thể sản phẩm OCOP sau khi 

đƣợc đánh giá, phân hạng, công nhận sao. Đặc biệt, đối với sản phẩm điểm du lịch cộng 

đồng, cần có quy định về quyền chủ trì xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn dịch vụ và cấp hạng 

sao cho các hộ kinh doanh là đối tác hoặc là thành viên của HTX; 

- Cần xem xét lấy mô hình HTX DLCĐ làng Gò Cỏ và Liên hiệp HTX DLCĐ làm 

mô hình thí điểm cho nhóm ngành thứ VI của sản phẩm OCOP (dịch vụ du lịch cộng đồng 

và điểm du lịch)./. 
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THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TRONG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA  

CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 

 

Nguyễn Đức Huy - Chủ tịch HĐQT  

Qũy tín dụng nhân dân thị trấn Nông Trƣờng, Mộc Châu, Sơn La 

 

Hiện tại, cả nƣớc có gần 1.200 QTDND hoạt động trên 57 tỉnh, thành; tổng nguồn vốn 

hơn 100.000 tỷ đồng, dƣ nợ cho vay hơn 90.000 tỷ đồng; với gần 1.6 triệu thành viên. Trong 

những năm qua, cùng với sự phát triển và lớn mạnh của hệ thống ngân hàng, hoạt động 

của QTDND cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể trong việc phục vụ 

các mục tiêu kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự của địa phƣơng. Với mục đích 

chính là tƣơng trợ thành viên, QTDND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Đặc biệt, 

thành công lớn hơn cả, là đã tạo ra và lấy lại đƣợc niềm tin của nhân dân, của thành viên 

đối với mô hình tổ chức tín dụng có quy mô hoạt động nhỏ, nguồn vốn ít, mà hậu quả của 

Hợp tác xã tín dụng trƣớc kia để lại. Trong đó, QTDND thị trấn Nông trƣờng Mộc Châu tỉnh 

Sơn La là một điển hình. 

Trải qua 25 năm phát triển và trƣởng thành, QTDND thị trấn Nông Trƣờng Mộc 

Châu tỉnh Sơn La đã đạt đƣợc những thành tựu đáng mừng.  

-  Số thành viên:  gần 10.000 thành viên. 

-  Tổng nguồn vốn: 1.300 tỷ đồng. 

+ Dƣ nợ cho vay: 1.100 tỷ đồng. 

+ Luôn chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nƣớc đầy đủ theo quy định 

+ Thu nhập của ngƣời lao động bình quân đạt 15 triệu đồng/ngƣời/ tháng 

+ Quyền lợi và đời sống của thành viên ngày càng đƣợc nâng cao. 

Từ khi thành lập đến nay mọi mặt hoạt động của Quỹ đều có sự tăng trƣởng vững 

chắc qua từng năm cả về chất và lƣợng. Quỹ đã tạo đƣợc việc làm thƣờng xuyên cho hàng 

ngàn lao động vùng cao, là ngƣời dân tộc thiểu số, thực hiện tốt vai trò là cầu nối, trợ giúp 

cho sự phát triển ở cơ sở đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phƣơng, góp phần đẩy 
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lùi tệ nạn cho vay nặng lãi, góp phần vào việc bảo đảm trật tự an ninh quốc phòng nơi 

vùng cao biên giới.  

Quỹ thƣờng xuyên hỗ trợ 20 HTX, 25 doanh nghiệp vừa và nhỏ và gần 5.000 hộ 

vay có vốn để mở rộng SXKD, góp phần quan trọng vào việc tái cấu trúc nông nghiệp 

nông thôn, cũng nhƣ góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới theo chủ 

trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc, ngoài ra Quỹ còn hỗ trợ về đào tạo nghiệp vụ, tƣ vấn về 

thủ tục pháp lý cho các QTDND mới thành lập trong địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh khác. 

Hiện nay, QTDND thị trấn Nông Trƣờng Mộc Châu tỉnh Sơn La là một trong những 

QTDND có mô hình và quy mô hoạt động lớn nhất trong hệ thống QTDND của cả nƣớc. 

Quỹ đã xây dựng đƣợc 3 trụ sở giao dịch khang trang và đầu tƣ các trang thiết bị phục vụ 

công tác chuyên môn đầy đủ, hiện đại, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động giao 

dịch với khách hàng và cán bộ tác nghiệp. Bên cạnh các hoạt động về chuyên môn, Quỹ 

còn rất quan tâm đến những hoạt động xã hội nhƣ làm từ thiện, tham gia quỹ khuyến học, 

ủng hộ các hoạt động xây dựng nhà văn hóa, nhà tình thƣơng trong địa bàn hoạt động. 

Để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ thành viên của Quỹ tiết kiệm đƣợc thời gian và chi phí 

đi giao dịch, Quỹ sẵn sàng chấp nhận việc tăng chi phí trong hoạt động, đã mạnh dạn xin 

phép Ngân hàng Nhà nƣớc cho phép đƣợc mở các phòng giao dịch đến các xã vùng cao có 

nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng cách xa trụ sở chính từ 25 dến 30km để phục 

vụ thành viên. 

Thực hiện theo định hƣớng của NHNN Việt Nam và LMHTX Việt Nam Quỹ đã 

chú trọng hƣớng đầu tƣ cho các HTX vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh gắn với 

chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao và đã đạt đƣợc những kết quả thành công ban đầu 

rất đáng ghi nhận. 

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, Quỹ đã 3 lần giảm lãi suất cho vay 

đối với tất cả hồ sơ tín dụng xuống mức thấp nhất có thể để hỗ trợ, chia sẻ với thành viên 

vay vốn gặp khó khăn do dịch bệnh. Qua đó Quỹ đã thể hiện đƣợc trách nhiệm của mình 

đối với thành viên và thành viên cũng đã cảm nhận đƣợc quyền lợi của mình rõ nét khi là 

thành viên của Quỹ.  

Với những thành tích đã đạt đƣợc trong thời gian qua, QTDND Thị Trấn Nông 

Trƣờng Mộc Châu tỉnh Sơn La đã đƣợc các cấp khen thƣởng, đƣợc Chủ tịch nƣớc tặng 

Huân chƣơng lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba, 5 lần Thủ tƣớng Chính phủ tặng bằng 
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khen, 4 lần đƣợc nhận cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Ngân hàng  Nhà nƣớc 

Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngoài ra, quỹ còn nhận đƣợc nhiều Bằng 

khen, Giấy khen, của các bộ, ban ngành khác từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. 

Để đạt đƣợc những kết quả nhƣ trên, ngoài những nỗ lực quyết tâm phấn đấu của 

toàn thể cán bộ nhân viên Quỹ qua các thời kỳ, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền địa phƣơng, sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, sự giúp đỡ của 

NHHTX VN và của các ban, ngành có liên quan, còn có sự đóng góp không nhỏ của Liên 

minh HTX tỉnh Sơn La và LMHTX Việt Nam, mọi khó khăn vƣớng mắc luôn đƣợc Liên 

minh HTX phối hợp cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền từng bƣớc tháo gỡ, tạo 

mọi điều kiện để Quỹ hoạt động có hiệu quả; ngoài ra, các Quỹ còn đƣợc NHNN Việt 

Nam và Liên minh HTX tỉnh tổ chức đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ, giới thiệu thăm quan 

những điển hình tiên tiến để học tập và làm theo. 

Để có đƣợc những kết quả nhƣ trên không thể không kể đến việc quỹ đã và đang 

tích cực đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tổ chức, hoạt động của mình. Giai 

đoạn từ năm 1993 đến năm 2003 khi công nghệ thông tin chƣa phát triển, các QTDND nói 

chung và QTDND Thị trấn Nông Trƣờng nói riêng phải làm các công việc quản lý kế toán 

và các công việc khác chủ yếu là phải làm thủ công, làm bằng tay, rất mất nhiều thời gian, 

độ chính xác không cao, xảy ra nhiều rủi ro trong quản lý, làm thất thoát tài sản ở một số 

QTDND trong cả nƣớc, giai đoạn đó chỉ có một số QTDND dùng máy tính để soạn thảo 

văn bản và ứng dụng chƣơng trình office để quản lý hoạt động, nhƣng hiệu quả cũng 

không cao. 

Giai đoạn từ năm 2003 đến nay thì đã xuất hiện một số phần mềm quản lý QTDND. 

Nhận thức đƣơc tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ vào quản lý hoạt động, các 

QTDND đã tập trung đầu tƣ mua phần mềm đƣa vào hoạt động, hiệu quả công việc đƣợc 

nâng lên rõ rệt, tốc độc giải quyết công việc đƣợc giải quyết nhanh hơn nhiều lần, quản lý 

tài sản và con ngƣời chặt chẽ và khoa học hơn, điển hình nhƣ phần mềm quản lý QTDND 

Efund của Công ty phần mềm NGV, phần mềm của ITD VAPCF của Hiệp hội QTDND 

Việt Nam và một số phần mềm khác. 

Tuy nhiên, các phần mềm hiện tại các QTDND đang sử dụng chƣa đáp ứng đƣợc 

với yêu cầu hoạt động của các QTDND trong tình hình công nghệ số hiện nay, không có 

nhiều sản phẩm mới, công nghệ phần mềm của các QTDND không thể so sánh đƣợc với 
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sự phát triển bùng nổ công nghệ số của các TCTD khác vì: các QTDND không có khả 

năng tài chính để đầu tƣ công nghệ mới, các QTDND chƣa đƣợc phép mở tài khoản thanh 

toán cho thành viên nên việc ứng dụng công nghệ mới vào họat động gặp nhiều khó khăn. 

Ngày 11 tháng 5 năm 2021 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã ban hành Quyết định số 

810/QĐ-NHNN phê duyệt “kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định 

hƣớng đến năm 2030” đã đƣa ra mục tiêu chúng là: (i) Đổi mới toàn diện hoạt động quản 

lý của Ngân hàng Nhà nƣớc theo hƣớng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu 

quả các thành tựu của cuộc CMCN 4.0, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ số về chuyển đổi 

số của Chính phủ. (ii) Phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích, trải nghiệm 

khách hàng và thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, phát triển bền vững trên cơ sở thúc 

đẩy ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ theo hƣớng tự động hóa quy trình, tối ƣu hóa hoạt động nghiệp vụ. (iii) Ít nhất 

70% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi 

trƣờng số. (iv) Ít nhất 80% ngƣời dân trƣởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử; (v) 

Ít nhất 80% số lƣợng giao dịch của khách hàng đƣợc thực hiện thông qua các kênh số; (iv) 

Ít nhất 80% tổ chức tín dụng có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 30% (vi) Ít nhất 

70% quyết định giải ngân, cho vay của ngân hàng thƣơng mại, công ty tài chính đối với 

các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân đƣợc thực hiện theo hƣớng số 

hóa, tự động; (vii) Ít nhất 90% hồ sơ công việc tại tổ chức tín dụng đƣợc xử lý và lƣu trữ 

trên môi trƣờng mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc). 

 Để hƣớng tới mục tiêu này các QTDND đang loay hoay không biết phải làm gì? 

Làm nhƣ thế nào? để đáp ứng yêu cầu mục tiêu chung của toàn ngành vì các khó khăn đã 

nêu trên. Trong thời gian tới các QTDND chỉ cố gắng thực hiện đƣợc việc cải tiến phần 

mềm để đáp ứng xử lý nghiệp vụ lõi cho QTDND (hệ thống Core Banking). Đảm bảo tự 

động tính toán và đƣa ra các sổ sách, báo cáo kế toán, phân tích hoạt động tín dụng, phân 

tích hoạt động tiết kiệm và báo cáo bằng file điện tử theo quy định của NHNN, Bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam. Các số liệu đƣợc lƣu giữ trong một cơ sở dữ liệu thống nhất, có khả 

năng khai báo, phân tích, thống kê phục vụ cho công tác lập kế hoạch, hoạch định phƣơng 

hƣớng trong hoạt động tín dụng. Còn việc ứng dụng các công nghệ số nhƣ điện toán đám 

mây, dữ liệu lớn, chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo, học máy,...thì khó có thể thực hiện đƣợc 

trong hệ thống QTDND vì các lý do khó khăn đã nêu trên. 
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Khó khăn đề xuất kiến nghị. 

Để hòa chung với xu thế phát triển trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

tổ chức, hoạt động của các QTDND trong cả nƣớc nói chung và QTDND thị trấn Nông 

Trƣờng Mộc Châu nói riêng tôi xin mạnh dạn đề xuất kiến nghị một số vấn đề sau:  

Một là, Hiện tại theo quy định về hoạt động các QTDND chƣa đƣợc phép mở tài 

khoản thanh toán nên khi muốn ứng dụng công nghệ số, đƣa các sản phẩm dịch vụ hiện 

đại vào hoạt động để phục vụ thành viên thì không thực hiện đƣợc. 

Kiến nghị NHNN cho phép một số QTDND đủ điều kiện về khả năng quản lý và tài 

chính đƣợc mở tài khoản thanh toán cho thành viên. 

Hai là, Hiện tại QTDND đang loay hoay không biết phải làm gì? Làm nhƣ thế nào? 

để đáp ứng yêu cầu mục tiêu chung của toàn ngành về chuyển đổi số. 

Kiến nghị NHNN Việt Nam: ngoài chiến lƣợc phát triển chuyển đổi số chung cho 

toàn ngành ngân hàng thì NHNN Việt Nam có hƣớng dẫn và có kế hoạch chuyển đổi số 

riêng cho các QTDND. 

Ba là, Hiện nay, Nhân dân trong địa bàn hoạt động của các QTDND muốn trở 

thành thành viên của QTDND phải chờ đến Đại hội thành viên mới đƣợc thông qua kết 

nạp, gây khó khăn đối với ngƣời dân muốn trở thành thành viên của QTDND để đƣợc sử 

dụng các dịch vụ cũng nhƣ vay vốn tại QTDND. Nếu muốn vay vốn thì ngƣời dân phải 

chờ đến Đại hội (có ngƣời phải chờ đến 12 tháng). Nhƣ vậy làm lỡ mất cơ hội trong sản 

xuất kinh doanh của Nhân dân trong; cũng nhƣ gây khó khăn cản trở sự phát triển đối với 

các QTDND. 

Các QTDND xin kiến nghị với Quốc hội sửa đổi khoản 2, Điều 80 Luật các tổ chức tín 

dụng cho phép khi các cá nhân, hộ gia đình, các HTX, các Doanh nghiệp muốn trở thành 

thành viên của Quỹ thì không phải chờ Đại hội thông qua mà Đại hội ủy quyền cho HĐQT 

xem xét tƣ cách thành viên để kết nạp và sẽ có trách nhiệm báo cáo với Đại hội gần nhất. 

Bốn là, Hiện tại các quy định chung về cho vay nói chung khá rƣờm ra, làm phiền 

hà đến Nhân dân khi đi vay vốn tại các TCTD, Nhân dân phải đi lại nhiều lần, đi nhiều 

nơi, phải chờ đợi lâu, mất cơ hội trong sản xuất kinh doanh. Do vậy, Nhân dân ngại tiếp 

cận với vốn vay của các TCTD, tạo cơ hội cho tín dụng đen hoành hành phát triển.  
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Kiến nghị NHNN Việt Nam nghiên cứu quy định về hoạt động cho vay để cho phép 

thực hiện bằng phƣơng thức điện tử và tự động hóa toàn bộ quy trình cho vay của tổ chức 

tín dụng đối với khách hàng, nhằm cải cách thủ tục hành chính, tại điều kiện thuận lợi cho 

Nhân dân. 

Các QTDND xin kiến nghị với Quốc Hội, các Ban, Bộ, ngành của TW và Chính 

quyền địa phƣơng các cấp nghiên cứu quy định về thủ tục hồ sơ pháp lý gọn nhẹ, đơn giản, 

nhƣng chặt chẽ để giúp ngƣời vay vốn có cơ hội đƣợc tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức 

tín dụng nhanh hơn, kịp thời hơn, tạo điều kiện cho các QTDND và thành viên trong quan 

hệ vay vốn theo kịp với các nƣớc phát triển, theo kịp xu thế mới với thời đại công nghệ hiện 

đại 4.0 và 5.0 trong cung cấp dịch vụ Ngân hàng. Góp phần vào công cuộc xây dựng và phát 

triển kinh tế xã hội của đất nƣớc theo đúng chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc./. 
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BÁO CÁO THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VÀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 
 

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 

 

Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021 đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới, giáng 

đòn nặng nề vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động của toàn xã 

hội. Tuy nhiên ở góc nhìn tích cực, Covid-19 đƣợc đánh giá nhƣ một “cú hích” bắt buộc các 

doanh nghiệp phải đi nhanh hơn trên con đƣờng chuyển đổi số cũng nhƣ tái khẳng định 

chuyển đổi số đã trở thành xu thế không thể đảo ngƣợc. Áp lực buộc phải đổi mới sáng tạo, 

phát triển vƣơn lên trong môi trƣờng cạnh tranh vừa sôi động vừa khắc nghiệt đã khiến cho 

chuyển đổi số trở thành ƣu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên khắp các lĩnh vực, xu 

hƣớng chung về chuyển đổi số ngày càng trở nên cấp bách hơn. Thực tế này đặt ra yêu cầu, 

đòi hỏi các doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí, điều hành hiệu quả hơn, nâng cao hiệu suất 

thông qua việc tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện chuyển đổi số, 

thay đổi và tìm kiếm các mô hình/phƣơng thức kinh doanh mới. 

Ngành ngân hàng nói chung và hệ thống các tổ chức tín dụng là hợp tác xã (bao gồm 

Ngân hàng Hợp tác xã (NHHT) và các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)) nói riêng cũng 

không thể nằm ngoài xu thế nêu trên. Ý thức đƣợc tầm quan trọng của chuyển đổi số trong 

hoạt động của hệ thống, với mục tiêu của NHHT là ngân hàng đầu mối của các QTDND, 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới ngƣời dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa ít đƣợc tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. NHHT đã bắt đầu chủ động 

thực hiện quá trình chuyển đổi số của đơn vị và tích cực tham gia hỗ trợ việc chuyển đổi 

số tại các QTDND. 

I. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VÀ 

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN: 

1. Với Ngân hàng Hợp tác xã: 

(i) Về hạ tầng: Để phục vụ cho hoạt động của cả hệ thống, từ năm 2015 NHHT đã 

triển khai thành công Trung tâm dữ liệu tập trung đặt tại Hƣng Yên. Các cấu phần, hạng 

mục chính của Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế TIA-942 cấp độ II/III, bao gồm:  
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+ Các phòng chức năng nhƣ: Phòng máy chủ (SERVER), Phòng đầu vào 

(ENTRANCE), Phòng cơ điện (M&E), Phòng điều khiển trung tâm (NOC), Phòng đệm 

(LOADING) theo đúng tiêu chuẩn TIA-942-2005.  

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, đƣợc trang bị hệ thống phòng cháy chữa 

cháy tiên tiến nhất.  

+ Hệ thống điều hòa đƣợc trang bị theo công nghệ chính xác.  

+ Hệ thống an ninh giám sát cửa ra vào và hệ thống Camera theo dõi mọi biến động 

trong và ngoài DC.  

+ Hệ thống điện bao gồm trạm biến áp riêng và máy phát điện dự phòng công suất lớn.  

+ Hệ thống mạng, truyền thông đƣợc thiết kế dành riêng đáp ứng yêu cầu cực cao về 

tốc độ truyền giữa các thiết bị, tính ổn định đƣợc coi trọng và vấn đề bảo mật cho hệ thống 

mạng đƣợc đặt lên hàng đầu;  

+ Hệ thống an ninh bảo mật đƣợc thiết kế 02 lớp tƣờng lửa từ hai hãng cung cấp khác 

nhau. Lớp tƣờng lửa ngoại vi đƣợc tích hợp sẵn tính năng phòng chống xâm nhập IPS. Các 

kết nối từ các QTDND tới Co-opBank đƣợc mã hóa thông qua thiết bị mã hóa VPN;  

+ Hệ thống máy chủ có cấu hình đáp ứng cho các ứng dụng chạy 24/7. Các máy chủ 

đƣợc liên kết thành nhóm (Cluster) sử dụng tối đa cấu hình của phần cứng nhằm tăng sức 

mạnh cho máy chủ và khả năng chịu lỗi khi có sự cố sảy ra, đảm bảo cho các ứng dụng và 

cơ sở dữ liệu luôn đƣợc đảm bảo dự phòng ở mức sẵn sàng rất cao;  

(ii) Về hệ thống ứng dụng: Ngân hàng Hợp tác xã đã đầu tƣ trang bị các phần mềm ứng 

dụng để phục vụ nhu cầu nghiệp vụ tại NHHT cũng nhƣ hỗ trợ các QTDND, bao gồm: 

+ Hê thống ngân hàng lõi (Core Banking): Hệ thống phần mềm bao gồm các phân 

hệ/module nghiệp vụ phục vụ các giao dịch hàng ngày của toàn hệ thống NHHT. 

+ Hệ thống thanh toán chuyển tiền (CF-eBank): NHHT đã thực hiện xử lý tập trung 

toàn bộ nghiệp vụ chuyển tiền, thanh toán trong và ngoài NHHT. Đồng thời CF_eBank 

cũng là hệ thống cung cấp cho các QTDND thành viên dịch vụ thanh toán và chuyển tiền 

thuận tiện, trên cơ sở đó các QTDND có thể phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt cho các khách hàng trên địa bàn (đặc biệt ở địa bàn nông thôn và cùng sâu, vùng xa 
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nơi ít có hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại) trên cơ sở cho phép của NHNN. Đến 

nay hệ thống đã kết nạp đƣợc trên 600 QTDND. 

+ Hệ thống chuyển mạch (Switch): NHHT cung cấp cho các khách hàng dịch vụ thẻ ghi 

nợ nội. Hiện tại các dịch vụ gia tăng này của NHHT đáp ứng yêu cầu ở mức cơ bản (các giao 

dịch rút tiền mặt, vấn tin số dƣ, chuyển khoản nội bộ qua ATM/POS, chuyển khoản liên ngân 

hàng 247 qua ATM; thanh toán mua bán hàng hóa qua POS; thông báo biến động số dƣ qua 

tin nhắn SMS điện thoại di động; gửi sao kê giao dịch hàng tháng qua email).  

+ Hệ thống xếp hạng nội bộ: Xếp hạng tín dụng nội bộ là yêu cầu bắt buộc của 

NHNN đối với các ngân hàng. NHHT đã xây dựng và triển khai hệ thống này để thực hiện 

thƣờng xuyên công tác đánh giá, xếp hàng tín dụng nội bộ theo bộ tiêu chí thống nhất toàn 

hệ thống. Kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ là một trong căn cứ để NHHT triển khai quan 

hệ tín dụng với khách hàng.  

+ Hệ thống phê duyệt tín dụng: Việc quản lý công tác đánh giá hồ sơ khách hàng, tài 

sản đảm bảo rất quan trọng trong công tác tín dụng. NHHT thực hiện việc phê duyệt tài 

sản đảm bảo tập trung từ Trụ sở chính. Hệ thống này cho phép các chi nhánh tải lên toàn 

bộ tài liệu, hình ảnh về tài sản đảm bảo, trên cơ sở đó Trụ sở chính thực hiện xem xét và 

phê duyệt. Sau khi đƣợc phê duyệt tài sản đó mới đƣợc chấp thuận là tài sản đảm bảo cho 

việc cấp tín dụng.  

+ Hệ thống khởi tạo khoản vay từ xa (RLOS): Cung cấp cho cán bộ tín dụng tại 

NHHT và các QTDND công cụ để thu thập thông tin khách hàng, hồ sơ giấy tờ để làm căn 

cứ cấp hạn mức thấu chi cá nhân. 

+ Hệ thống thông tin báo cáo: NHHT đã xây dựng và triển khai Hệ thống Báo cáo thống 

kê để đáp ứng yêu cầu của NHNN cung nhƣ yêu cầu công tác thông tin quản lý của NHHT.  

+ Hệ thống thông tin báo cáo QTDND (PRMS): Giám sát, hỗ trợ thƣờng xuyên cho 

các QTDND trên toàn quốc là chức năng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của NHHT. Để 

phục vụ cho công tác này, NHHT đã xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin báo cáo 

thống kê QTDND. Trên cơ sở các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo thống kê có sẵn các QTDND 

phải báo cáo định kỳ với NHNN, NHHT đã thực hiện thu thập, lƣu trữ vào hệ thống của 

NHHT. Từ đó nâng cao chất lƣợng giám sát, đánh giá và có các hỗ trợ kịp thời cho hoạt 

động của hệ thống các QTDND. 
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+ Hệ thống văn phòng điện tử: Trong đầu năm 2021, NHHT đã thực hiện triển khai 

hệ thống văn phòng điện tử, đây là hệ thống đáp ứng nhu cầu về chuyển đổi số trong lĩnh 

vực hành chính, văn phòng của NHHT. 

+ Hệ thống Mobile Banking: NHHT đã tiến hành hợp tác với công ty Cổ phần giải 

pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) để phát triển, cung cấp giải pháp Mobile Banking 

cho NHHT, nhằm cung ứng các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Dự kiến hệ thống 

Mobile Banking sẽ đƣợc hoàn thành và triển khai tới khách hàng trong năm 2021. 

+ Hệ thống eBank hiện đai bao gồm các cấu phần: Trục tích hợp (ESB), Hệ thống 

eTranssfer (dự kiến thay thế cho CF_eBank), các cổng kết nối tới các hệ thống thanh toán 

nhƣ: NAPAS, CITAD, … đang đƣợc NHHT triển khai. Sau khi hoàn thành triển khai 

eBank và Mobile Banking sẽ là nền tảng hiện đại cung cấp các dịch vụ ngân hàng số tới 

tận tay các QTDND và thành viên của QTDND. 

(iii) Các mặt còn hạn chế của hệ thống CNTT:  

Mặc dù đã đạt đƣợc các kết quả bƣớc đầu nhƣng hệ thống CNTT của NHHT hiện tại 

còn có một số hạn chế cần phải khẩn trƣơng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và 

tƣơng xứng với quy mô vị thế của NHHT; Cụ thể: 

- Về cơ sở hạ tầng:  

+ Hiện tại NHHT chƣa có Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa đạt tiêu chuẩn, đủ 

khả năng thay thế cho Trung tâm dữ liệu chính khi có thảm họa xảy ra. Do vậy khả năng 

dự phòng khi xảy ra thảm họa (nếu có) chƣa cao. 

+ Hầu hết các hạng mục CNTT đều tận dụng nền tảng sẵn có nên còn lạc hậu, chắp 

vá, manh mún, thiếu đồng nhất, không tích hợp đƣợc các sản phẩm với nhau…NHHT 

đang từng bƣớc trang bị, nâng cấp để khắc phục những hạn chế này. 

- Các dịch vụ ngân hàng điện tử chưa đa dạng: 

+ NHHT mới chỉ cung cấp các kênh giao dịch điện tử qua ATM/POS, chƣa phát 

triển đƣợc các kênh phân phối hiện đại (Ví, Internet Banking…). Các sản phẩm dịch vụ 

còn đơn giản chƣa có nhiều lựa chọn cho khách hàng.  

+ Các hoạt động phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử mới ở mức sơ khai, bƣớc 

đầu và cũng mới chỉ cung cấp cho đối tƣợng khách hàng là QTDND. 
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+ Hệ thống CF-ebank có mạng lƣới giao dịch lớn (676 điểm gồm 32 chi nhánh, 66 

phòng giao dịch, 578 QTDND), dữ liệu giao dịch ngày càng tăng vƣợt quá khả năng đáp 

ứng của hệ thống CNTT. Kênh giao dịch đƣợc chuyển qua hệ thống CITAD của Ngân 

hàng Nhà nƣớc và TTĐP của BIDV, do đó việc thực hiện chuyển tiền đi/đến cho khách 

hàng không đƣợc nhƣ kênh giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7.  

+ Hệ thống thẻ cũng mới ở mức cơ bản, mạng lƣới máy ATM gần nhƣ chƣa có (mới 

chỉ có 03 máy ATM), mạng lƣới POS rất hạn chế, mới chỉ triển khai POS tại các chi 

nhánh, phòng giao dịch và khoảng 200 QTDND. 

- Hạn chế trong việc phát triển các hệ thống hỗ trợ quản lý: 

+ Các phần mềm phục vụ cho mảng thông tin báo cáo mới chỉ ở mức đáp ứng những 

yêu cầu của NHNN và các cơ quan quản lý. Các phần mềm phục vụ công tác quản trị điều 

hành nội bộ... có quy mô nhỏ và mức độ hỗ trợ, cung cấp thông tin còn hạn chế. Các phần 

mềm thông tin quản lý hiện có chƣa có công cụ phân tích, chƣa có các kênh phân phối tự 

động các báo cáo. 

+ Chƣa có hệ thống quản trị rủi ro chuyên nghiệp, công tác quản lý rủi ro lãi suất, rủi 

ro thanh khoản…, hầu hết sử dụng phƣơng pháp thống kê thủ công. Phần mềm báo cáo 

giám sát các chỉ tiêu an toàn theo Thông tƣ 36/2014/TT-NHNN và các Thông tƣ sửa đổi 

bổ sung chƣa đƣợc điều chỉnh theo Thông tƣ 22/2019/TT-NHNN. 

+ Chƣa có hệ thống Kho dữ liệu hiện đại và chuyên nghiệp làm nền tảng cho hệ 

thống thông tin quản lý (MIS) và các hệ thống thông tin quản trị khác. 

+ Chƣa có các hệ thống quản lý chuyên dụng nhƣ hệ thống Thẩm định và phê duyệt 

tín dụng tập trung (LOS), phòng chống rửa tiền (ALM), ....  

+ Chƣa có hệ thống quản lý nghiệp vụ kinh doanh vốn: Kinh doanh vốn là một hoạt 

động kinh doanh thƣờng xuyên và quan trọng của NHHT, tuy nhiên NHHT chƣa có hệ 

thống ứng dụng để tin học hóa nghiệp vụ này. 

+ Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đang phải thay mới để đáp ứng yêu cầu trong 

giai đoạn tới. 

+ Hệ hóa đơn điện tử đang đƣợc nghiên cứu, xây dựng.  
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- Chiến lƣợc chuyển đổi số đang lên kế hoạch thực hiện nhƣng việc triển khai còn 

nhiều khó khăn. 

- Về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ hệ thống CNTT: NHHT chƣa xây 

dựng ban hành nội dung kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ về hệ thống công nghệ thông 

tin theo Thông tƣ 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 quy định về hệ thống kiểm soát 

nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. 

Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế trên là do vốn điều lệ của NHHT còn 

thấp mới tƣơng đƣơng mức vốn pháp định. Trong thời gian qua, tuy NHHT đã rất cố gắng 

tăng vốn điều lệ từ nhiều nguồn, kêu gọi vốn góp từ các QTDND thành viên, tự tích lũy 

nhƣng tăng quá chậm và quá nhiều khó khăn. Việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn góp của 

các TCTD, các pháp nhân khác không thực hiện đƣợc do NHHT hoạt động không vì mục 

tiêu lợi nhuận mà nhằm tƣơng trợ hệ thống QTDND là chủ yếu; về cơ sở pháp lý NHHT là 

loại hình tổ chức tín dụng hợp tác, đối nhân không đối vốn nên kêu gọi tăng vốn điều lệ 

thông qua việc phát hành cổ phiếu nhƣ các NHTM cổ phần không thực hiện đƣợc. 

2. Với các Quỹ tín dụng nhân dân: 

(i) Về hạ tầng: Hạ tầng CNTT tại các QTDND còn sơ xài, tất cả các QTDND đều 

không có trung tâm dữ liệu riêng mà chỉ có một vài máy chủ chạy đơn lẻ, thậm trí có 

nhiều QTDND không có máy chủ mà sử dụng chính máy tính để bàn để làm máy chủ. 

Đƣờng mạng kết nối thì sử dụng mạng Internet thông thƣờng chứ không có đƣờng kết nối 

riêng đến các phần mềm liên quan của các đơn vị quản lý nhƣ Ngân hàng nhà nƣớc, Ngân 

hàng Hợp tác xã, v.v… Các QTDND đều không trạng bị các thiết bị bảo mật chống tấn 

công từ bên ngoài nhƣ tƣờng lửa, không có máy chủ dự phòng, sao lƣu dữ liệu. 

(ii) Về phần mềm ứng dụng: Các sản phẩm dịch vụ của QTDND không nhiều, chủ 

yếu là huy động tiết kiệm và cho vay với các thành viên. Do đó, hầu hết các QTDND chỉ 

sử dụng phần mềm ngân hàng lõi (Core Banking) để phục vụ nhu cầu nghiệp vụ của 

QTDND. Tuy nhiên đây không phải là các phần mềm ngân hàng lõi hoàn thiện, mới chỉ 

phục vụ những nghiệp vụ cơ bản của các QTDND nhƣ tiền gửi, tiền vay, kế toán và đƣợc 

phát triển bởi các công ty tin học trong nƣớc. Theo khảo sát trên toàn hệ thống các 

QTDND hiện có khoảng 14 hệ thống Ngân hàng lõi khác nhau đang đƣợc sử dụng và tất 

cả đều đƣợc cung cấp bởi các công ty tin học trong nƣớc. Trong đó chủ yếu các QTDND 
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sử dụng phần mềm của 02 nhà cung cấp là NGV (eFund) và Công ty tin học – Hiệp hội 

QTDND (ITD-VAPCF) chiếm 90%. Ngoài ra các QTDND còn sử dụng phần mềm báo 

cáo của NHNN, Bảo hiểm tiền gửi, … để thực hiện gửi báo cáo theo quy định, đồng thời 

có khoảng 600 QTDND đang sử dụng phần mềm chuyển tiền CF-eBank của Ngân hàng 

Hợp tác để thực hiện chuyển tiền, thanh toán trong nƣớc.  

II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VÀ 

CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

Chuyển đổi số đối với ngành ngân hàng, đến nay không còn là sự lựa chọn mà là yêu 

cầu bắt buộc, là hƣớng đi chiến lƣợc nhằm giúp ngành ngân hàng cạnh tranh hiệu quả và 

phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0.  

Chuyển đổi số hƣớng tới cung cấp dịch vụ ngân hàng số đƣợc xác định là đòn bẩy 

cho sự tăng trƣởng của các ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam mới 

đây ký Quyết định số 810 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 

2025, định hƣớng đến năm 2030. Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể đƣợc đặt ra nhƣ: Ít nhất 

50% các nghiệp vụ đƣợc thực hiện hoàn toàn trên môi trƣờng số vào năm 2025 và đến 

năm 2030 là 70%. Chỉ tiêu về số lƣợng giao dịch của khách hàng trên các kênh số đạt ít 

nhất 70% năm 2025 và 80% năm 2030. Chỉ tiêu về tỷ lệ quyết định giải ngân, cho vay của 

ngân hàng thƣơng mại, công ty tài chính đối với các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của 

khách hàng cá nhân đƣợc thực hiện theo hƣớng số hóa, tự động: đến năm 2025 đạt ít nhất 

50% và đến năm 2030, đạt ít nhất 70%... Sự chuyển biến từ nhận thức, giờ đây đã trở 

thành chuyển biến trong hành động với các chỉ tiêu đƣợc lƣợng hóa cụ thể. 

Theo khảo sát sơ bộ của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, hiện nay khoảng 94% ngân 

hàng bƣớc đầu triển khai hoặc đang nghiên cứu, xây dựng chiến lƣợc chuyển đổi số, trong 

đó 59% ngân hàng đang triển khai chuyển đổi số. Nhiều ngân hàng thƣơng mại ứng dụng 

các công nghệ AI, ML và Big Data để đánh giá, phân loại khách hàng và quyết định giải 

ngân,... giúp đơn giản hóa quy trình thủ tục và rút thời gian giải ngân, cho vay. Ðáng chú 

ý, nhiều ngân hàng thƣơng mại đã cho phép khách hàng mở tài khoản hoàn toàn trực tuyến 

trên ứng dụng điện thoại di động, thay vì phải đến tận ngân hàng để giao dịch nhƣ trƣớc 

đây. Báo cáo về các thiết bị di động của hãng Ericsson mới đây cho thấy, Việt Nam là một 

trong số ít quốc gia có tốc độ ngƣời dân sử dụng thiết bị di động tăng nhanh nhất trên thế 
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giới. Với hơn 64 triệu ngƣời đang sử dụng mạng internet, chiếm gần 70% dân số; hơn 72% 

số ngƣời dân sử dụng điện thoại thông minh, Việt Nam trở thành thị trƣờng tiềm năng cho 

phát triển ngân hàng số. 

Đối tƣợng khách hàng của NHHT và QTDND là các khách hàng nhỏ, lẻ, các hợp tác 

xã ở vùng nông thôn với số lƣợng trên 2 triệu thành viên. Với số lƣợng khách hàng tiềm 

năng nhƣ vậy, đây là cơ hội cho NHHT và QTDND có thể mở rộng các sản phẩm, dịch vụ 

để những khách hàng này có thể tiếp cận đƣợc với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, hỗ trợ 

phát triển nông nghiệp nông thôn.  

Nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chuyển đổi số, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam đã chủ động nghiên cứu và ban hành quy định kịp thời, phù hợp nhƣ: quy định liên 

quan đến mở tài khoản và nhận biết khách hàng bằng phƣơng thức điện tử eKYC, cung ứng 

dịch vụ ngân hàng điện tử, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật (QR, thẻ chip,...),… 

Tuy nhiên, thực tế triển khai chuyển đổi số tại NHHT và các QTDND còn không ít 

thách thức. Cụ thể: 

Thách thức về nguồn lực tài chính: Đây thực sự là một thách thức, khó khăn nhất là 

đối với ngân hàng quy mô nhỏ nhƣ Ngân hàng hợp tác xã và đặc biệt là các QTDND. Với 

QTDND hiện tại chi phí đầu tƣ cho hệ thống ngân hàng lõi bình quân 30 triệu đồng và chi 

phí cho hỗ trợ, bảo trì hàng năm khoảng 3 triệu đến 5 triệu đồng. Với chi phí thấp nhƣ vậy 

cho đầu tƣ CNTT là một trở ngại rất lớn để các QTDND có thể tiếp cận đƣợc các ứng 

dụng công nghệ cao. Còn đối với NHHT thì nguồn lực cũng hạn chế, đang từng bƣớc thực 

hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ tiên tiến trong việc đầu tƣ CNTT để có thể hỗ trợ 

cho các QTDND có thể tiếp cận đƣợc ứng úng dụng CNTT trong kỷ nguyên số. 

Thách thức về nguồn nhân lực: Việc áp dụng các công nghệ mới nhƣ eKYC, AI, 

Blockchain, Big Data,… đòi hỏi nguồn lực đầu tƣ lớn và nguồn nhân lực trình độ rất cao. 

Đặc biệt khó khăn đối với các QTDND do hầu hết các QTDND đều không có cán bộ 

chuyên trách về CNTT. 

Thách thức về đảm bảo an ninh bảo mật: Sự phát triển của công nghệ số kéo theo sự 

gia tăng những lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao, tin tặc - 

hackers hoạt động ngày càng thƣờng xuyên. Các TCTD cần phải đầu tƣ hơn nữa về hạ 
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tầng, các cơ chế bảo mật cao, cơ chế ngăn ngừa nhiều tầng để ngăn chặn các cuộc tấn 

công, đồng thời áp dụng những cách thức phòng thủ mới. 

Thách thức từ thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi của ngƣời tiêu dùng; việc bảo 

đảm an ninh an toàn và huy động, bố trí nguồn lực phục vụ chuyển đổi số. 

Ngoài ra, một số vấn đề về pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật cũng là những thách thức 

cần phải giải quyết nhƣ: sự đồng bộ và phù hợp của các quy định pháp lý hiện hành liên 

quan giao dịch điện tử, chữ ký, chứng từ điện tử; việc định danh và xác thực khách hàng 

điện tử; việc chia sẻ dữ liệu và bảo mật thông tin khách hàng, quy trình nghiệp vụ,... với 

thực tiễn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng; sự đồng bộ và chuẩn hóa hạ 

tầng kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho kết nối liên thông, tích hợp liền mạch giữa ngành 

ngân hàng với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cung ứng dịch vụ đa 

tiện ích cho khách hàng.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Ðể hóa giải những thách thức nêu trên, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã đề ra một 

số nhiệm vụ, giải pháp: tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các vấn đề 

cần đƣợc luật hóa và các quy định pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển 

đổi số ngân hàng. 

Trong đó, ƣu tiên các nội dung liên quan ứng dụng công nghệ số nhƣ: thu thập, khai 

thác, xử lý và chia sẻ dữ liệu khách hàng; giao dịch điện tử; ban hành các tiêu chuẩn dữ 

liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật,… Song song với đó, mở rộng và phát triển hệ thống chuyển 

mạch và bù trừ điện tử cho các giao dịch thanh toán bán lẻ hƣớng tới thiết lập hạ tầng 

thanh toán thống nhất, đồng bộ, có khả năng tích hợp, kết nối các ngành, lĩnh vực khác, từ 

đó mở rộng hệ sinh thái số. 

Vì vậy, Ngân hàng Hợp tác xã kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam và chính 

phủ Chính phủ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng Luật Giao dịch điện tử thay thế 

hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử năm 2005 để tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, 

ngành hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, giúp đẩy mạnh số hóa, ứng dụng kỹ 

thuật số, tạo môi trƣờng giao dịch thuận lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp qua kênh số, 

phƣơng thức điện tử. 
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Chính phủ cần ban hành nghị định về định danh và xác thực điện tử và xây dựng 

hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tƣ dữ liệu ngƣời dùng trên môi 

trƣờng mạng. Ðồng thời, sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cƣ, có 

cơ chế cho phép ngành ngân hàng đƣợc kết nối và khai thác, chia sẻ thông tin trực tuyến từ 

cơ sở dữ liệu này để đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phƣơng thức 

điện tử. 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam và Bộ tài chính phê duyệt kế hoạch bổ sung tăng vồn 

điều lệ, hỗ trợ tài chính cho Ngân hàng Hợp tác xã để xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ 

thông tin, đào tạo,... để làm nền tảng chuyển đổi số phục vụ tốt cho thành viên và cộng đồng./. 
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PHÁT BIỂU THAM LUẬN 

CỦA HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP SUNFOOD ĐÀ LẠT 

 

1. THÔNG TIN CHUNG 

Tên Hợp tác xã: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà Lạt  

Địa chỉ: Lô E10 KQH Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông, Phƣờng 8, Thành phố Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Số thành viên liên kết: 121 thành viên  Quy mô sản xuất: 100 ha 

Ngành nghề kinh doanh:  

Sản xuất, kinh doanh rau củ quả, hoa 

Kinh doanh phân bón, vật tƣ nông nghiệp 

Tƣ vấn nông nghiệp và chuyển giao công nghệ 

Chế biến nông sản 

Dịch vụ du lịch canh nông 

Dịch vụ ăn uống khác 

2. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG 

Kết quả sản xuất kinh doanh (do HTX trực tiếp thực hiện) 

Tổng doanh thu: 3.600.000.000 đồng 

Lợi nhuận sau thuế: 360.000.000 đồng 

Các loại dịch vụ hỗ trợ thành viên 

Dịch vụ đầu vào: 

Phân bón: doanh thu 2.000.000.000 đồng 

Thuốc bảo vệ thực vật: doanh thu 1.000.000.000 đồng 

Vật tƣ khác: doanh thu 5.000.000.000 đồng 

Dịch vụ đầu ra: 

Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt luôn lấy phƣơng châm “Chất lƣợng - Giá cả - Dịch vụ - 

Từ tâm” trong việc thực hiện các hợp đồng liên kết và đƣa sản phẩm ra thị trƣờng. Các sản 
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phẩm của hợp tác xã đƣợc mua bảo hiểm trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của 

khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Sunfood. Vì vậy, các sản phẩm của Sunfood luôn 

đƣợc thị trƣờng đón nhận và các đối tác tin tƣởng trong quá trình hợp tác, đồng hành cùng 

phát triển. Hiện nay, Hợp tác xã Sunfood đã và đang cung cấp sản phẩm cho hơn 200 cửa 

hàng trên 35 tỉnh thành của cả nƣớc. Với những bƣớc tiến mạnh mẽ, Hợp tác xã Sunfood 

đã đạt những kết quả sơ bộ trong năm 2020 nhƣ sau: 

Tổng sản lƣợng nông sản tiêu thụ: 540 tấn 

Số lƣợng sản phẩm: 70 sản phẩm 

Tổng doanh thu: 16.200.000.000 đồng 

Lợi nhuận: 1.620.000.000 đồng 

Ứng dụng công nghệ cao và sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

Hiện nay, Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt cùng toàn bộ các thành viên liên kết đều đã 

và đang áp dụng công nghệ cao vào sản xuất với tổng diện tích trong năm 2020 đạt khoảng 

100 ha. Trong đó có ít nhất 30% diện tích canh tác đều đang áp dụng công nghệ tƣới tiết 

kiệm, ứng dụng IoT trong sản xuất và kiểm soát dƣ lƣợng phân, thuốc BVTV… Toàn bộ 

diện tích sản xuất của Hợp tác xã đều đƣợc quản lý, áp dụng và đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

Ngoài ra, Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt còn hỗ trợ cung cấp các sản phẩm đầu vào 

nhƣ phân, giống, hỗ trợ tƣ vấn kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho toàn bộ các hộ thành viên. 

Đặc biệt trong năm 2020, Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt đã kí hợp đồng liên kết với công ty 

Cổ phần tập đoàn tƣ vấn đầu tƣ Thái Sơn Sài Gòn trong lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật 

công nghệ cao và thực hiện kí kết với đối tác Hàn Quốc, tiếp nhận chuyển giao công nghệ 

về đèn led, các phòng thí nghiệm nuôi cấy mô hiện đại. 

Lợi ích của các thành viên khi tham gia hợp tác xã, các hộ nông dân và doanh 

nghiệp trong liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản 

Đối với thành viên: Đƣợc hỗ trợ vay vốn; Đƣợc cung ứng phân bón, vật tƣ – thiết bị 

nông nghiệp; Đƣợc bao tiêu đầu ra với giá thành luôn ổn định; Đƣợc tƣ vấn kỹ thuật và 

chuyển giao công nghệ trong sản xuất. 

Đối với doanh nghiệp, cửa hàng liên kết: Đảm bảo giá bình ổn và quy chuẩn hàng 

hoá luôn đạt chất lƣợng theo ký kết ban đầu. 
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Đối với các cửa hàng nhƣợng quyền: Luôn nhận đƣợc sự quan tâm của hợp tác xã 

trong hỗ trợ đào tạo bán hàng, chuyển giao phần mềm bán hàng và hỗ trợ xây dựng chiến 

lƣợc kinh doanh; Đảm bảo giá bình ổn và quy chuẩn hàng hoá theo kí kết ban đầu. 

3. VAI TRÕ VÀ HỖ TRỢ CỦA LIÊN MINH HTX ĐỐI VỚI HTX 

Liên minh Hợp tác xã đã luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Hợp tác xã Sunfood Đà 

Lạt trong việc định hƣớng phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao chất lƣợng và dịch vụ 

của Hợp tác xã Sunfood Đà Lạt. 

Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã tạo điều kiện cho Sunfood Đà Lạt vay vốn ƣu 

đãi mua 2 xe tải phục vụ cho việc giao nhận hàng. Đồng thời trong năm 2020 Sunfood Đà 

Lạt cũng đƣợc hỗ trợ vốn đối ứng làm 3.000 m2 nhà kính, trong việc thực hiện chuỗi giá 

trị của Liên Minh HTX Việt Nam. 

4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CHỦ YẾU 

Thuận lợi: Đƣợc sự quan tâm của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX Tỉnh 

Lâm Đồng, các Sở, Ban ngành Tỉnh Lâm Đồng, UBND Thành phố Đà Lạt, UBND 

Phƣờng 8. 

Khó khăn: Do dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hƣởng đến những dự án trong năm 

2020, cụ thể nhƣ: khu du lịch chƣa đƣợc cấp phép để đi vào hoạt động… 

5. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC 

Để việc thực hiện chuyển giao công nghệ cho các thành viên HTX bạn liên kết sản 

xuất các sản phẩm rau củ quả địa phƣơng và đi vào hoạt động dự án sàn giao dịch nông 

sản trên 4 vùng miền cụ thể: khu vực miền Bắc tại Hà Nội; khu vực miền Trung tại Đà 

Nẵng; khu vực miền Nam tại TP.Hồ Chí Minh và khu vực miền Tây tại Cần Thơ, dự án 

này sẽ giúp các HTX trên 63 tỉnh thành giải quyết đƣợc đầu ra tại thị trƣờng trong nƣớc và 

quốc tế. Do vậy, Sunfood Đà Lạt rất mong sự quan tâm giúp đỡ của Quý Lãnh đạo Trung 

ƣơng và địa phƣơng về việc thuê đất của nhà nƣớc và vay đƣợc nguồn vốn ƣu đãi của nhà 

nƣớc để thực hiện dự án./.  
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HTX CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HUẾ, 

HƠN 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

(http://huetechcoop.com) 

HTX Công nghệ Thông tin Huế (HueTechCo-op) kính gửi lời chào trân trọng và lời 

cám ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã hợp tác và quan tâm đến các sản 

phẩm và dịch vụ của HueTechCo-op trong thời gian vừa qua. 

 HueTechCo-op đƣợc thành lập từ 12/3/2010, đƣợc quy tụ các thành viên ƣu tú từ 

Trung tâm Công nghệ Thông tin của tỉnh Thừa Thiên Huế (Huesoft, HueCIT). Với đội 

ngũ bao gồm 15 thành viên có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông 

tin; với niềm đam mê công nghệ và khát khao cháy bỏng đóng góp một phần công sức nhỏ 

bé để xây dựng quê hƣơng, không những có những giải pháp tin học hóa xuất sắc trong 

hành chính công, mà còn mong mỏi đƣa tin học hóa về tận tay ngƣời nông dân - một sứ 

mệnh mà ít đơn vị, doanh nghiệp nào có can đảm ghánh vác. Ngoài sự kế thừa thành quả 

về chuyên môn và sản phẩm của hơn 10 năm làm việc ở một Trung tâm CNTT lớn của 

tỉnh, của cả nƣớc, HueTechCo-op còn tự hào vì: 

 - Đơn vị đầu tiên trong cả nƣớc có giải pháp tích hợp các phần mềm dùng chung 

của chính phủ (Cổng thông tin điện tử, Quản lý hồ sơ công việc, Hệ thông tin tổng hợp 

kinh tế xã hội, Thƣ điện tử công vụ,..) với giải pháp tối ƣu mà không phụ thuộc vào các 

nền tảng của các phần mềm thành phần. Hiện tại giải pháp và hệ thống phần mềm đang 

hoạt động ổn định trong toàn bộ máy chính quyền UBND tỉnh Quảng Trị: từ UBND tỉnh 

đến các Sở, Ban ngành, Huyện và một số xã của tỉnh từ năm 2005 đến nay. (Giải pháp chi 

tiết xin xem ở Phụ lục 01); 

 - Đơn vị đầu tiên đƣợc Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung 

Ƣơng chọn là đơn vị có sản phẩm tiêu biểu nhất, cho phép nhân rộng trên 40 Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng các tỉnh với Hệ thống giám sát chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng. Hiện hệ 

thống đang vận hành ở 02 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam từ năm 2018 đến nay (Phụ 

lục 02); 

 - Đơn vị đầu tiên xây dựng và vận hành thành công Bảng thông tin điều hành 

(HTC-Dashboard). Bảng thông tin điều hành tích hợp, tự động thu thập thông tin từ nhiều 
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nguồn dữ liệu khác nhau; có quy chế, quy trình cập nhật chỉ tiêu kinh tế - xã hội - văn hóa 

của các đơn vị, phòng ban liên quan. Hiện tại hệ thống đang đƣợc sử dụng và nâng cấp ở 

UBND TP Huế (Phụ lục 03); 

 - Đơn vị về lĩnh vực CNTT đầu tiên trong tỉnh có Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền 

Tác giả của Cục Bản quyền Tác giả (Phần mềm Kế toán Hợp tác xã - HTC-Accounting, 

Hệ thống Một cửa điện tử - HTC-SmartGate). Đặc biệt HTC-Accounting là phần mềm kế 

toán đầu tiên và duy nhất trên thị trƣờng viết dành riêng cho HTX (Phụ lục 04); 

 - Đơn vị duy nhất trong cả nƣớc có hệ sinh thái chuyển đổi số dành riêng cho khối 

Kinh tế tập thể, HTX (đã trình bày tham luận, diễn giả bàn tròn trong Tuần lễ chuyển đổi 

số năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế), các thành phần hệ sinh thái đang áp dụng trên 20 

tỉnh/thành trong cả nƣớc (Phụ lục 05); 

 - Là HTX duy nhất trong cả nƣớc tự phát triển và vận hành một Sàn thƣơng mại 

điện tử về nông sản, thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống (dƣới sự giám sát chất 

lƣợng của UBND tỉnh/Liên minh HTX tỉnh). Các đợt dịch Covid-19 vừa qua Sàn đã tham 

gia giải cứu, hỗ trợ hiệu quả nông sản cho nông dân của 07 tỉnh thành: Thừa Thiên Huế, 

Hải Dƣơng, Hƣng Yên , Hà Giang, Sơn La, Bến Tre (Phụ lục 06);   

 - Đơn vị tiên phong trong việc xây dựng các giải pháp quản lý phát triển rừng bền 

vững, đa dạng sinh học. Các giải pháp đang áp dụng tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Nam (Phụ lục 07); 

 - Đơn vị duy nhất trong cả nƣớc có khả năng bảo hành bảo trì phần mềm Công 

chứng Master (phần mềm do Bộ Tƣ pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tài 

trợ từ năm 2007, trị giá 1,5 triệu Euro). Hiện đang bảo trì cho 02 phòng công chứng của 

tỉnh T.T.Huế và xây dựng thêm Tra cứu tranh chấp; 

 - Chúng tôi không những xây dựng phần mềm mà tƣ vấn và xây dựng cho khách hàng 

về quy chế vận hành, quy trình xử lý và xây dựng các văn bản lý liên quan (HTC-ISO); 

 - Là đơn vị luôn thấu hiểu, lắng nghe và có dịch vụ hậu mãi chu đáo cho khách 

hàng của mình (các phần mềm Công an tỉnh T.T.Huế, UBND tỉnh T.T.Huế, HĐND tỉnh 

T.T.Huế, UBND TP Huế, UBND tỉnh Quảng Trị, các Phòng công chứng tỉnh T.T.Huế, 

hơn 200 khách hàng sử dụng hệ thống Kế toán và hơn 300 đơn vị hành chính, doanh 

nghiệp trên toàn quốc sử dụng trên 50 các giải pháp, sản phẩm chúng tôi -  Phụ lục 08). 
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 Thông qua lời giới thiệu này, HueTechCo-op mong muốn đƣợc giới thiệu sơ bộ  

các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của đơn vị đến Quý khách hàng, Quý đối tác nhằm 

thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và hợp tác. 

PHỤ LỤC 01. 

HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT,  

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC  

CỦA CÔNG CHỨC TỈNH 

- Giao diện hệ thống: 

 

- Các phân hệ trong hệ thống: 
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PHỤ LỤC 02. 

HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DỊCH VỤ CHI TRẢ MÔI TRƢỜNG RỪNG 

- Giao diện hệ thống: 

 

- Mô hình triển khai hệ thống: 

 

 Hệ thống cho phép quản trị xuyên suốt từ cấp tỉnh, huyện, đến cộng đồng, nhóm hộ 

tuần tra, bảo vệ. 

 Hệ thống là tổ hợp ứng dụng Website, app mobile và các Server chuyên dụng: 

CMS (quản trị nội dung), Survey (quản trị thu thập số liệu) và GIS (quản trị bản đồ số). 
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PHỤ LỤC 03. BẢN TIN ĐIỆN TỬ, THÔNG TIN HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH 
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HỒ SƠ ĐẤT ĐAI 

 

Tổng hồ sơ bổ sung:    69 

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO 

Trạng thái công việc 
Cơ quan 

chuyên môn 

Đơn vị 

sự nghiệp 

HĐND & UBND 

các phường 

Chƣa thực hiện 

Chưa đến hạn 1 2 1 

Quá hạn 10 18 6 

Đang thực hiện 

Trong hạn 5 0 0 

Quá hạn 44 1 0 

Đã hoàn thành 

Chờ xác nhận 49 0 5 

Đúng hạn 6 1 2 

Quá hạn 6 1 2 

HỒ SƠ MỘT CỬA 

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2015 

84% 

Tổng hồ sơ tiếp nhận:  7.946 

Thứ Năm, ngày 27 tháng 05 năm 2015 

SỐ LIỆU KTXH (1/1/15 - 

I. KINH TẾ 

1. Du lịch - Dịch vụ - Thương mại 

- Khách đến: 1.500.000 người 

- Doanh thu ước: 2.125,3 tỉ đồng 

- Doanh thu đạt: 2.200 tỉ đồng 

- Vi phạm: 20 vụ 

- Xử phạt: 12 vụ 

2. Công nghiệp - TTCN 

- Sản xuất ước đạt: 273,2 tỉ đồng 

- Sản xuất đạt: 275 tỉ đồng 

3. Khoa học Công nghệ 

- Kinh phí năm 2015: 2 tỉ đồng 

- Đề tài duyệt: 15 

- Đã nghiệm thu, giải ngân: 02 

4. Nông nghiệp 

- Vụ mùa: 2.000 tấn (bội thu) 

- Chăn nuôi:  

5. Thu chi ngân sách 

- Tổng thu: 250,6 tỉ đồng 

- Tổng Chi: 300 tỉ đồng 

II. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

1. Xây dựng cơ bản- quy hoạch 

- QHCT phường Hương Sơ - An 
Hòa, Hương Long, Thủy Xuân, Cồn 
Hến 

- QH phân khu VH Tây Nam 

2. Nhà đất (xem ở Hồ sơ đất 
đai) 

3. Trật tự đô thị - ATGT - VSMT 

- Vi phạm: 10 vụ 

- Xử phạt: 08 vụ 

III. VĂN HÓA XÃ HỘI 

1. Văn hóa, văn nghệ, TDTT 

2. Chính sách, xã hội 

- Hộ nghèo:  

- Cận nghèo: 

 

Đ/c NGUYỄN VĂN THÀNH 

KHẮP NƠI TRONG 

 Khởi công công trình thanh 

niên "khu vui chơi cho trẻ em 

Vạn đò Hƣơng Sơ" 

 Thực hiện Chỉ thị 03: Nhiều 

cách làm hay 

 Khai mạc hội thảo quốc tế 

chuyên đề “Di sản và phát triển 

bền vững” 

TIN TỨC TỔNG HỢP 

 Sông Hƣơng trong cấu trúc 

đô thị di sản và đô thị sinh thái 

  Chỉ số phát triển công 

nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh 

ƣớc tăng 10,93% 

 Thơ văn trên kiến trúc cung 

đình Huế : “Xứng đáng là Di 

sản ký ức thế giới” 

QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH 

Trạng thái công việc 
Cơ quan 

chuyên môn 

Đơn vị 

sự nghiệp 

HĐND & UBND 

các phường 

Chƣa thực hiện 

Chưa đến hạn 247 5 1 

Quá hạn 461 77 1 

Đang thực hiện 

Trong hạn 31 0 0 

Quá hạn 33 1 0 

Đã hoàn thành 

Trong hạn 986 4 0 

Quá hạn 460 0 0 

Lƣu tham khảo 

Trong hạn 1.927 7 0 

Quá hạn 1.011 40 0 

© 2015 - HĐND & UBND Thành phố Huế 
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PHỤ LỤC 04. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

 Phần mềm Kế toán HTX đã chuyển giao trên 300 HTX, có những khách hàng 

không cần tập huấn và chƣa bao giờ sử dụng phần mềm cũng có thể tự sử dụng. 

 Phần mềm thiết kế dành riêng cho HTX với những phân hệ mà tất cả các sản phẩm 

khác chƣa có: quản lý tín dụng nội bộ, phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ vốn góp và mức độ sử 

dụng dịch vụ, chứng từ có thể là tiền mặt và sản lƣợng, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 

theo luật HTX, hỗ trợ nhiều đơn vị tính, quy đổi nhiều tỉ giá,.. 

PHỤ LỤC 05. HỆ SINH THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

Hệ sinh thái Chuyển đổi số là giải pháp chuyển đổi số cho dành cho kinh tế tập thể, có 

thể áp dụng một hoặc đầy đủ các thành phần trong hệ sinh thái: 
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 HTC-CRM: Công cụ tăng doanh số bán hàng 

 HTC-ERP: Quản lý hoạt động kinh doanh  

 HTC-Portal: Quản lý tiền mặt 

 HTC-Accounting: Đơn giản hóa quản lý tài chính, kế toán 

 HTC-HR: Quản lý nhân sự 

 kinhtehoptac.com: Mở rộng thị trƣờng, tìm khách hàng mới 

 

PHỤ LỤC 06. SÀN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH TẾ HỢP TÁC 

 

Sàn Kinh tế hợp tác là nơi đang quy tụ các đặc sản vùng miền có thƣơng hiệu, đạt 

các tiêu chuẩn từ OCOP, VietGAP đến VietGlobal; ƣu tiên cho các sản phẩm là tổ hợp tác, 

HTX có thƣơng hiệu. 

Sàn Kinh tế hợp tác hỗ trợ đầy đủ các phân hệ quản lý: ngành hàng, sản phẩm, 

khách hàng, đơn hàng, gian hàng, khuyến mãi, điểm thƣởng, tài chính, tồn kho, thanh 

toán.. với các tính năng nổi bật: tích hợp vận chuyển, tích hợp cổng thanh toán, hỗ trợ 

chiến lƣợc bán hàng, quản lý khuyến mãi, liên thông với các sàn TMĐT khác.  
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PHỤ LỤC 07. 

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG, ĐA DẠNG SINH HỌC 

- Quản lý phát triển rừng bền vững: 

 

 

- Quản lý Dịch vụ môi trƣờng rừng: 
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- Quản lý truy xuất nguồn gốc gỗ: 
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PHỤ LỤC 08. DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

 

I. Các sản phẩm nổi bật: 

 HTC-Accounting: Phần mềm Kế toán HTX, đã triển khai trên 20 tỉnh thành; 

 HTC-Traver: Hệ thống truy suất nguồn gốc sản phẩm, đang áp dụng tại Sàn kinh 

tế hợp tác và HTX sản xuất và kinh doanh Bƣởi Chí Đám tỉnh Phú Thọ. 

 HTC-SmaRep: Hệ thống tổng hợp báo cáo đa cấp liên thông (từ HTX/phƣờng đến 

LMVN/Chính phủ), đang áp dụng cho Liên Minh HTX Thừa Thiên Huế. 

 HTC-TreeTra: Hệ thống quản lý giám sát hành trình vận chuyển gỗ và truy xuất 

nguồn gốc gỗ, đang áp dụng cho Liên Minh HTX Thừa Thiên Huế. 

 HTC-WebGIS: Hệ thống Quản lý Giám sát Chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng  

trên nền GIS, đang áp dụng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh T.T.Huế,   

Quảng Nam,... 

 HTC-ForMan: Hệ thống quản lý Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng, phát triển 

rừng bền vững đang áp dụng tại tỉnh Quảng Trị; 

 HTC-ARP: Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát, đánh giá chất lƣợng 

công việc và thời gian làm việc của công chức tỉnh, đang áp dụng đồng bộ tại UBND Tỉnh 

và tất cả các Sở, Ban ngành tỉnh Quảng Trị; 

 HTC-GovInv: Hệ thống quản lý đầu tƣ công, giúp từ khâu lập kế hoạch trung hạn, 

hàng năm đến theo dõi tiến độ giải ngân của từng dự án, đang áp dụng tại tỉnh T.T.Huế,..; 

 HTC-Portal: Cổng giao tiếp điện tử Intranet và Internet cho cơ quan, doanh nghiệp 

và HTX. Cổng tích hợp các phân hệ cơ yếu cho giải pháp từ quản lý nghiệp vụ chuyên 

ngành cho đến các báo cáo tổng hợp 4 cấp từ địa phƣơng đến Trung ƣơng; 

 HTC-ERP: Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp, đang áp dụng: Cty Cổ phần 

Thƣơng Mại Kỹ thuật MT, Cty TNHH Công Nghệ Điều Khiển Chất Lỏng KTN - HCM; 

 HTC-Dashboard: Bảng thông tin điều hành. Hệ thống kết xuất và trình diễn thông 

tin từ các phần mềm trong khối cơ quan nhà nƣớc đang áp dụng UBND thành phố Huế, 

UBND tỉnh Savannakhet - Lào; 

 HTC-VNC: Phần mềm hỗ trợ từ xa, áp dụng tại Ngân hàng Chính sách tỉnh Nghệ An; 
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 HTC-ConfSeek: Phần mềm quản lý tra cứu tranh chấp, đang áp dụng tại các Phòng 

Công chứng tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 HTC-IdenCard: Phần mềm Quản lý cấp Giấy CMND hiệu chỉnh, đang áp dụng tại 

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 HTC-EmulComm: Phần mềm Quản lý Thi đua Khen thƣởng, đang áp dụng tại 

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 HTC-Stamp: Phần mềm Quản lý và sử dụng Con dấu theo mô hình Một cửa điện 

tử, đang áp dụng tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 HTC-FireMan: Phần mềm Quản lý Cháy Nổ, đang áp dụng tại Công an tỉnh T.T.Huế; 

 HTC-ResFor: Hệ thống Quản lý Lực lƣợng Dự bị động viên và Thanh niên trong độ 

tuổi sẳn sàng nhập ngũ, đang áp dụng tại Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế; 

 HTC-ConVideo: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến, đang áp dụng tại UBND 

tỉnh Quảng Trị; 

 HTC-AgriMan: Quản lý nông nghiệp; 

 HTC-Electric: Quản lý điện năng, in hóa đơn - hỗ trợ máy in cầm tay và quản lý 

qua smartphone, thanh toán qua Cổng thanh toán; 

 HTC-EnviMan: Quản lý môi trƣờng; 

 HTC-WaterMan: Quản lý nƣớc; 

 HTC-MarketMan: Quản lý chợ; 

 HTC-DocMan: Quản lý hồ sơ công việc; 

 HTC-KNTC: Quản lý đơn thƣ khiếu nại tố cáo; 

 HTC-HRM: Quản lý nhân sự - chấm công - tiền lƣơng; 

 HTC-LIB: Quản lý thƣ viện hỗ trợ mã vạch; 

 HTC-SALES: Quản lý bán hàng hỗ trợ mã vạch; 

 HTC-TIMES: Quản lý chấm công hỗ trợ đọc thẻ, vân tay; 

 HTC-Portal: Cổng giao tiếp điện tử, đang áp dụng tại UBND tỉnh Quảng Trị, 

HĐND tỉnh T.T.Huế; 

 HTC-Office: Web ứng dụng tra cứu dữ liệu tiềm lực toàn tỉnh, áp dụng tại Sở 

KH&CN tỉnh Quảng Bình. 

 HTC-SmaBiz: Sàn giao dịch thƣơng mại điện tử đang vận hành. 

 HTC-TraPortal: Cổng thông tin mã vạch truy xuất nguồn gốc áp dụng Sàn KTHT; 
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 HTC-HousingPortal: Cổng thông tin nhà đất; 

 HTC-eMarket: Chợ điện tử; 

 HTC-Chat: Hệ thống chat đa năng, đang áp dụng tại UBND tỉnh Quảng Trị và các 

Sở, ban ngành. 

 HTC-SchoolPortal: Cổng thông tin trƣờng học; 

 HTC-SmartLib: Thƣ viện điện tử trực tuyến; 

II. Các dịch vụ cung ứng: 

 Tƣ vấn, thiết kế Trung tâm điều hành Đô thị thông minh; 

 Tƣ vấn xây dựng các hệ thống thông tin quản lý và các giải pháp tin học hóa; 

 Triển khai các ứng dụng và các sản phẩm phần mềm phục vụ tin học hóa quản lý 

nhà nƣớc và doanh nghiệp; 

 Cung cấp các gói dịch vụ máy chủ GIS (bản đồ quản lý đất đai, rừng..), máy chủ 

Survey, máy chủ Chat, máy chủ Hội nghị truyền hình trực tuyến; 

 Tƣ vấn, xây dựng các chỉ tiêu về Kinh tế xã hội, dịch vụ chi trả môi trƣờng rừng,.. 

 Thiết kế, xây dựng, cập nhật nội dung và giao diện các website thông tin và các ứng 

dụng trên Internet; 

 Xây dựng và triển khai các ứng dụng thƣơng mại điện tử và công nghệ nội dung; 

 Bảo hành, bảo trì các ứng dụng và trang thiết bị CNTT; 

 Tƣ vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng, các hệ thống tích 

hợp và các dịch vụ kỹ thuật CNTT; 

 Làm đại lý cho các công ty CNTT (máy chủ web, hệ thống phần mềm,..). 

Thông tin sơ lƣợc về HTX Công nghệ Thông tin Huế: 

 Tên đầy đủ: HTX Công nghệ Thông tin Huế 

 Tên tiếng Anh: Hue Technology Co-operative; Tên viết tắt: HueTechCo-op 

 Địa chỉ: 14/159 Phan Đình Phùng, thành phố Huế 

 Điện thoại: 0914.325.595 

 Email: contact@huetechcoop.com, Website: huetechcoop.com 

 GPKD số: 330119228 cấp lần 01 ngày 12/3/2010 

 Tầm nhìn: Là một đơn vị công nghệ thông tin (CNTT) đặc thù về giải pháp 

ứng dụng CNTT cho nông thôn 

mailto:contact@huetechcoop.com
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 Sứ mạng:  

 Đƣa công nghệ thông tin phục vụ và phát triển nông thôn 

 Làm đầu mối liên kết giữa các HTX, các tổ chức, cộng đồng 

 Nguồn nhân lực: 

 Đội ngũ nhân lực 15 ngƣời  (01 tiến sĩ, 04 thạc sỹ, 10 kỹ sƣ, cử nhân) 

có tay nghề cao trong các lĩnh vực xây dựng các hệ thống quản lý nhà nƣớc, 

doanh nghiệp và đặc biệt HTX; 

 Có trên 20 năm kinh nghiệm về chuyên môn và trên 10 năm về HTX.
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CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, 

HỢP TÁC XÃ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI 

 

Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến 

Thôn Trung, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

1. GIỚI THIỆU VỀ HTX 

Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến đƣợc thành lập năm 2015 với 7 hộ 

thành viên nuôi vịt biển đẻ trứng. Đến tháng 11 năm 2018 HTX đã kiện toàn lại bộ máy, 

đến nay HTX có 25 hộ thành viên. Hợp tác xã có trụ sở chính tại Thôn Trung xã Đồng Rui 

huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh. Lĩnh vực kinh doanh chính của hợp tác xã là: Chăn nuôi 

gia cầm, thủy cầm, kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm, thủy cẩm và thủy sản. 

Nắm bắt đƣợc nhu cầu thị trƣờng thực phẩm hiện nay, nhất là thực phẩm sạch an 

toàn đƣợc sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP ngày càng tăng, đƣợc sự giúp đỡ của 

các cấp chính quyền, các hội đoàn thể, HTX tổ chức hƣớng dẫn kỹ thuật sản xuất sản 

phẩm Trứng vịt biển Đồng Rui theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ thành viên, đã mở ra 

một bƣớc ngoặt quan trọng trong tập quán sản xuất chăn nuôi của ngƣời nông dân xã đảo 

Đồng Rui. 

2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Hiện tại HTX có các sản phẩm Trứng vịt biển Đồng Rui, Vịt thịt biển an toàn đƣợc 

khách hàng đánh giá cao cả về  cả mẫu mã lẫn chất lƣợng, với quyết tâm đƣa những sản 

phẩm tốt, chất lƣợng đến gần hơn với khách hàng, Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng 

Tiến đã không ngừng quảng bá thƣơng hiệu giới thiệu sản phẩm đến nhiều bếp ăn của cơ 

quan, trƣờng học, nhà hàng tại Quảng Ninh. Một số công ty phân phối tại Quảng Ninh, Hà 

Nôi đã ký hợp đồng mua bán sản phẩm với Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến. 

Qua gần 3 năm xây dựng và phát triển, HTX đã hình thành đƣợc chuỗi giá trị cung 

cấp ra thị trƣờng. Hợp tác xã luôn tích cực tham dự các cuộc hội thảo, xúc tiến thƣơng 

mại, quảng bá sản phẩm, tại Hạ Long, thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc, …. để tìm đầu ra cho 

sản phẩm. Đến nay, sản phẩm Trứng vịt biển Đồng Rui của HTX đã đƣợc phân phối tới 

các Tập đoàn, công ty nhƣ: Công ty cổ phần trung tâm thƣơng mại Lotte Việt Nam - Hệ 

thống siêu thị Lotte mart Việt Nam, Công ty cổ phần du lịch và thƣơng mại VINACOMIN 
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- Chi nhánh Vân Long, Công ty Cổ phần Than Mông Dƣơng, Công ty than Khe Chàm - 

TKV, Công ty TNHH Tiên Long - Hạ Long…. Ngoài ra sản phẩm của HTX còn áp dụng 

bán hàng trên các sàn giao dịch điện tử nhƣ: Sàn giao dịch 89BAY.vn, các Wed của các 

nhà phân phối bán lẻ và phân phối tại một số cửa hàng trên địa bàn các thành phố: Hải 

Dƣơng, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định …. Trung bình mỗi năm, sản lƣợng Trứng vịt biển 

HTX tiêu thụ đƣợc là 2.500.000 quả, doanh thu trung bình đạt từ 4 - 5 tỷ đồng/năm. HTX 

không chỉ lo tốt thu nhập cho thành viên mà còn tạo nhiều công ăn việc làm cho ngƣời dân 

trong xã, đời sống của nhân dân đƣợc tăng lên, góp phần nâng chất tiêu chí Thu nhập 

trong xây dựng nông thôn mới tại địa phƣơng. 

Để thực hiện mục tiêu xây dựng thƣơng hiệu và chuỗi giá trị sản phẩm của mình, 

Ban quản trị HTX xác định sản xuất là khâu quan trọng nhất, mọi chiến lƣợc phát triển 

thƣơng hiệu có thành bại đều bắt đầu từ đây. Để có sản phẩm chất lƣợng tốt trong từng 

khâu cụ thể của quy trình đều có thành viên đảm nhiệm, chịu trách nhiệm từ khâu đầu vào: 

giống, Thức ăn, thuốc thú y… đến khâu đầu ra: kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, đóng gói 

bao bì, quản lý tại chuỗi các cửa hàng và bán đến tay khách hàng. Việc ghi chép Nhật ký 

Chăn nuôi, phổ biến kiến thức đến các thành viên luôn đƣợc quan tâm và kiểm tra, giám 

sát thƣờng xuyên bởi ban kiểm soát của HTX. Do vậy, chất lƣợng sản phẩm luôn duy trì 

ổn định.  

Việc tạo thƣơng hiệu cho sản phẩm Trứng vịt biển Đồng Rui có vị thế riêng trên thị 

trƣờng luôn đƣợc ban quản trị HTX quan tâm đề ra trong các kế hoạch, chiến lƣợc phát 

triển ngắn hay dài hạn: tập trung phát triển đội ngũ nghiên cứu thị trƣờng, nắm bắt tâm lý 

khách hàng, các số liệu về thị trƣờng luôn đƣợc cập nhật, hệ thống lƣu trữ thông tin, hệ 

thống ghi nhận và phản hồi các ý kiến phản ánh của khách hàng;  xây dựng trang wed 

quảng bá thƣơng hiệu Trứng vịt biển và mã vạch mã QR cho từng loại sản phẩm, truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm luôn đƣợc đảm bảo. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu thay đổi bao bì, 

quy cách đóng hộp cho các sản phẩm để tăng tính cạnh tranh nhận diện sản phẩm. đã từng 

bƣớc tạo đƣợc lòng tin đối với ngƣời tiêu dùng. Việc quảng bá thƣơng hiệu trên các 

phƣơng tiện thông tin cũng đƣợc HTX thƣờng xuyên duy trì, với sự quan tâm, giúp đỡ của 

các cơ quan quản lý Nhà Nƣớc, các tổ chức, các cơ quan báo chí, truyền hình đã phản ánh 

đầy đủ từ quá trình sản xuất của ngƣời nông dân đến việc phân phối sản phẩm, nhờ đó đã 

đƣa ra đƣợc cách nhìn nhận và đánh giá thực hơn đối với các sản phẩm của HTX tạo niềm 

tin đối với các sản phẩm, thực phẩm nông sản sạch. 
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3. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ RÀO CẢN 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thì việc xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm 

Trứng vịt biển Đồng Rui  cũng đối diện với rất nhiều khó khăn thử thách: 

- Việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ cho HTX và thành viên còn khó khăn do cơ chế 

chính sách đòi hỏi yêu cầu vƣợt quá khả năng của HTX nhất là thời kỳ dịch bệnh ảnh 

hƣởng đến kinh tế hộ thành viên và HTX. 

- Việc liên doanh liên kết trong sản xuất chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn, để 

HTX phát huy đƣợc vai trò là ngƣời liên kết trong sản xuất chăn nuôi đòi hỏi có sự vào 

cuộc của cả nhà nƣớc, doanh nghiệp, HTX và ngƣời dân 

4. GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƢỚNG 

4.1 Giải pháp 

Từ mục tiêu, phƣơng hƣớng và tiêu chí của Tỉnh và Trung ƣơng cũng nhƣ sự chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, HDND, UBND trong lĩnh vực kinh tế tập thể và HTX trong giai đoạn 

mới. HTX cần tập trung vào các giải pháp sau: 

+ Đẩy mạnh thƣơng mại điện tử, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tuyên 

truyền nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm. 

+ HTX tập trung hoàn thiện xây dựng cơ bản chuỗi cửa hàng mang thƣơng hiệu 

Trứng vịt biển  tại thị trƣờng Quảng Ninh và Hà Nội. 

+ Thực hiên việc liên kết với các đơn vị sản xuất khác để đa dạng hóa sản phẩm, 

tăng sức cạnh tranh cho chuỗi giá trị. 

+ Đào tạo tăng cƣờng kỹ năng tiếp thị, marketing cho đội ngũ bán hàng của cơ sở 

sản xuất. 

+ Tiếp tục sản xuất theo quy trình VietGAP. Mở rộng thêm diện tích chăn thả, vận 

động thêm thành viên tham gia, đóng góp cổ phần nhiều hơn để có nguồn vốn hoạt động. 

Tích cực tìm kiếm kêu gọi nhà đầu tƣ vào lĩnh vực chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

+ Phối hợp tốt với các thành viên chỉnh trang vùng sản xuất, vận động thành viên 

tích cực tham gia vừa sản xuất, vừa bảo vệ môi trƣờng có ý thức tốt về kỹ năng giao tiếp, 

đón khách… 

+ Thực hiện liên kết với các đối tác trong việc nâng cao giá trị gia tăng của các sản 

phẩm nông sản. 
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 + Xây cơ sở hạ tầng, đƣa tiến bộ KHKT, cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao 

vào sản xuất đối với các sản phẩm mới, thu hút ngƣời có trình độ vào quản lý sản xuất 

và kinh doanh. 

+ Thực hiện các giải pháp đồng bộ cũng cố HTX về cơ cấu tổ chức để đáp ứng 

đƣợc nhu cầu của thị trƣờng trong từng thời điểm cụ thể. 

4.2. Định hƣớng phát triển 

- Đa dạng hóa sản phẩm, ƣu tiên phát triển các ngành nghề phụ trợ để làm tăng giá 

trị gia tăng cho các sản phẩm mới. 

- Tiếp tục xây dựng và mở rộng chuỗi giá trị sản phẩm mang thƣơng hiệu của HTX 

chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến.  

- Tuân thủ, chấp hành đƣờng lối lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của các cấp, các 

ngành, qua đó tăng cƣờng công tác vận động, hƣởng ứng của mỗi thành viên, gắn kết chặt 

chẽ với các đoàn thể, đặc biệt mối quan hệ HTX với ngƣời lao động. 

- Xây dựng HTX gắn kết với cộng đồng và phát triển bền vững. 

- Thƣờng xuyên học tập kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại trong quản lý điều 

hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

5. KIẾN NGHỊ 

Để tạo điều kiện cho HTX hoạt động có hiệu quả kính đề nghị các cấp một số nội 

dung sau: 

- Có chính sách tốt để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tƣ vào sản xuất chế biến bao 

tiêu sản phẩm cùng với HTX để tháo gỡ khó khăn cho ngƣời nông dân hiện nay, khắc 

phục tình trạng giá cả bấp bênh, thiếu ổn định. 

- Có chính sách hỗ trợ đầu tƣ vốn để xây dựng cơ sở vật chất, các chính sách để 

HTX dễ tiếp cận vốn cho sản xuất và kinh doanh. 

Mặc dù những thành quả đạt đƣợc của HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến còn 

khá khiêm tốn, nhƣng với những bƣớc đi cẩn trọng cùng với định hƣớng phát triển đúng 

đắn; để sản phẩm những chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nƣớc sẻ là nền tảng cơ bản của 

HTX có cơ hội đón bắt đƣợc nhịp phát triển của thị trƣờng, khai thác những giá trị tiềm 

năng để phát triển trong tƣơng lai./. 
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ÖNG DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MÌNH 

(IOT) TRONG NUÔI THỦY HẢI SẢN Ở VIỆT NAM 
 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Thủy sản và các sản phẩm nuôi 

trồng thủy sản là nguồn cung cấp protein 

quan trọng, cung cấp lƣơng thực và thu 

nhập cho hàng trăm triệu ngƣời trên thế 

giới. Sản lƣợng nuôi trồng thủy sản toàn 

cầu đã tăng trƣởng đột biến trong 50 năm 

qua, với tổng sản lƣợng theo Tổng cục 

Thủy sản tháng 11/2020 ƣớc đạt 733,8 

ngàn tấn. Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lƣợng ƣớc đạt 7,7 triệu tấn, tăng 1,6% so với 

cùng kỳ năm 2019 trong đó sản lƣợng khai thác 3,5 triệu tấn, sản lƣợng nuôi trồng thủy 

sản 4,2 triệu tấn. Về nuôi trồng thủy sản, diện tích tôm thả nuôi ƣớc đạt 725.900 ha (Đạt 

99,43% so với kế hoạch năm 2020). Đối với cá tra, diện tích thả nuôi lũy kế là 5.485 ha, 

bằng 73,8% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích thu hoạch đạt 2.813 ha, bằng 52% so với 

cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến 15/10/2020 ƣớc đạt 1,12 tỷ USD, 

giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

Chất lƣợng nƣớc là yếu tố cực kỳ quan trọng trong nuôi thủy sản; nhƣng khó dự 

đoán và khó kiểm soát. Chất lƣợng nƣớc quyết định hiệu quả của thức ăn, tốc độ sinh 

trƣởng và tỉ lệ sống của thủy sản. Thủy sản chết, bệnh, chậm lớn, hay thức ăn kém hiệu 

quả đều do chất lƣợng nƣớc. Ngƣời nuôi thủy sản thuờng nói: "Nuôi thủy sản là nuôi 

nƣớc". Để thủy sản phát triển bình thƣờng thì nƣớc phải sạch, không bị ô nhiễm. Chất 

lƣợng nƣớc phụ thuộc vào chất lƣợng nguồn nƣớc, chất đất, chế độ cho ăn,  thời tiết, công 

nghệ và chế độ quản lý đầm nuôi. Chất lƣợng nƣớc đƣợc đánh giá bằng nhiều thông số 

sinh, hóa, lý khác nhau; và cần đƣợc kiểm tra liên tục để có thể xử lý nƣớc kịp thời để bảo 

vệ con nuôi. 

Để đảm bảo chất lƣợng nƣớc thì việc đánh giá chất đất, thiết kế ao, chuẩn bị ao nuôi 

lẫn việc quản lý ao, kiểm soát các thông số trong giới hạn cho phép đều rất quan trọng. 

Sự kết hợp của bức xạ ánh sáng và nhiệt độ không khí tạo nên nhiệt độ nƣớc. Do 

đó, nhiệt độ trong ao thƣờng sẽ phụ thuộc vào mùa vụ và vị trí địa lý. Với một thủy vực 

nhỏ thì nhiệt độ thƣờng bị biến động nhiều hơn một thủy vực lớn do thể tích nƣớc kém 

hơn, nên năng lƣợng hấp thu sẽ nhiều hơn. 



218 

Tôm, cá là động vật biến nhiệt tức là nhiệt độ cơ thể nó phụ thuộc vào nhiệt độ của 

môi trƣờng. Nhiệt độ ảnh hƣởng rất lớn đến tăng trƣởng và trao đổi chất của thủy sản, vì 

hầu nhƣ mọi hoạt động trao đổi chất đều nhờ vào sự xúc tác của enzyme, mà enzyme hoạt 

động nhƣ thế nào lại do nhiệt độ quyết định.  

Nhờ vậy, không chỉ quyết định sự tăng trƣởng mà nhiệt độ còn ảnh hƣởng đến khả 

năng kháng bệnh, sức sinh sản, tỷ lệ sống và độ hòa tan của không khí vào nƣớc, đồng thời 

còn ảnh hƣởng đến độ độc của một số hợp chất trong nƣớc. 

Khả năng thích nghi của tôm đối với nhiệt độ phụ thuộc vào sự di truyền, thời gian 

của quá trình thích nghi và giai đoạn sống của chúng. Mỗi loài khác nhau sẽ có những 

khoảng nhiệt độ tối ƣu khác nhau, khi nhiệt độ thay đổi trên hoặc dƣới khoảng này đều có 

thể ảnh hƣởng không nhỏ đến tôm nuôi. Hơn nửa nhiệt độ cũng ảnh hƣởng đến sự phát 

triển của tảo, các loài thủy sinh động thực vật, và sự tồn tại của các loại vi khuẩn, ký sinh 

trùng gây hại cho tôm. 

Nuôi trồng thủy sản thông minh là một phƣơng thức sản xuất thông minh. Nó sử 

dụng IoT, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, 5G, điện toán đám mây, robot, thông qua điều khiển 

từ xa hoặc điều khiển độc lập bằng robot đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản, thiết bị và 

máy móc để hoàn thành tất cả các hoạt động sản xuất và quản lý. Đó là sự tích hợp của công 

nghệ thông tin hiện đại và toàn bộ chuỗi công nghiệp sản xuất, vận hành, quản lý và dịch vụ 

nuôi trồng thủy sản. Nó là một hình thức kinh doanh mới của sự phát triển nuôi trồng thủy 

sản hiện đại. IoT là nền tảng của nuôi trồng thủy sản thông minh, trong khi việc thu thập dữ 

liệu lớn và nghiên cứu dữ liệu lớn sẽ thúc đẩy nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo đƣợc sử 

dụng trong nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo là cốt lõi của hoạt 

động thông minh của IoT, đó là điều cần thiết để đạt đƣợc độ chính xác của việc kiểm soát 

nuôi trồng thủy sản. Thiết bị thông minh đƣợc điều khiển bởi IoT là nền tảng của nuôi trồng 

thủy sản thông minh, có thể giải quyết các hạn chế về lực lƣợng lao động và giảm thiểu các 

vấn đề về môi trƣờng và tài nguyên do nuôi trồng thủy sản gây ra. 

Nuôi trồng thủy sản thông minh bao gồm các khía cạnh sau: 

Thu thập thông tin thông qua các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm khác nhau, cảm biến 

CO 2  , cảm biến ánh sáng, cảm biến oxy hòa tan, nhiều loại cảm biến khác cho các thông 

số chất lƣợng nƣớc, máy ảnh và thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh kỹ thuật số khác. 

Truyền dữ liệu thu thập đƣợc đến trung tâm điều khiển thông qua các nút giao 

tiếp. Thông tin này có thể bao gồm sự tăng trƣởng của cá, các thông số môi trƣờng, hoạt 

động và phân bổ tài nguyên. 



219 

Xử lý dữ liệu và ra quyết định đƣợc thực hiện trên nền tảng đám mây. 

Phản hồi các quyết định đối với từng thiết bị thực hiện và việc thực hiện các hoạt 

động thông minh và tự động, để thực hiện nuôi trồng thủy sản “hiệu quả cao, chất lƣợng 

cao, sinh thái, sức khỏe và thông minh” bền vững. 

Thông qua thiết bị tiên tiến và robot, nuôi trồng thủy sản thông minh có thể hoàn 

thành các giai đoạn nhân giống và phát triển của các loài nuôi, xử lý nƣớc tuần hoàn, cho 

ăn chính xác, giám sát chất lƣợng nƣớc, rửa lƣới, đếm, đánh bắt, phân loại và phân loại 

động vật. Ví dụ, dựa trên chất lƣợng nƣớc, hành vi của cá và thông tin khí tƣợng, hệ thống 

sục khí thông minh có thể điều khiển chính xác thiết bị sục khí, thiết bị xử lý nƣớc tuần 

hoàn và thiết bị làm sạch để kiểm soát chính xác chất lƣợng nƣớc. Dựa trên sinh khối, chất 

lƣợng nƣớc, môi trƣờng và hành vi của cá, sự kết hợp giữa máng ăn thông minh và học 

sâu có thể cho cá ăn một cách thích hợp và kịp thời để đảm bảo cá phát triển khỏe mạnh và 

nhanh chóng. Máy chia cá tự động có thể gộp chung và thu hoạch cá con ở các kích cỡ và 

độ tuổi khác nhau. 

2. RẠNG ĐÔNG ĐANG TỪNG BƢỚC NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG GIẢI 

PHÁP THÔNG MINH ỨNG DỤNG IOT VÀ CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG CHUYÊN 

DỤNG TRONG NUÔI THỦY HẢI SẢN 

Nắm bắt đƣợc tầm quan trọng và thị trƣờng rộng lớn về ứng dụng công nghệ giám 

sát và điều khiển thông mình (IOT) trong lĩnh vực nuôi thủy hải sản ở Việt Nam, trên nền 

tảng nghiên cứu những nguồn sáng chuyên dụng trong Nông nghiệp Công nghệ cao, hiện 

nay Rạng Đông đang triển khai các gói giải pháp chuyên dụng trong từng đối tƣợng nhƣ 

đánh bắt thủy hải sản, nuôi tôm, nuôi cá nƣớc lợ, nƣớc ngọt, nuôi tảo… kết hợp với công 

nghệ ánh sáng bằng đèn led ứng dụng cho các mô hình nuôi thủy hải sản công nghệ cao 

trong nhà. 

Công nghệ ánh sáng 

Là đơn vị chuyên nghiên cứu và ứng dụng ánh sáng cho các lĩnh vực nông nghiệp 

công nghệ cao nhƣ cây trồng, vật nuôi, đánh bắt thủy sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản, 

nhiều năm qua Rạng Đông đã đạt đƣợc nhiều kết quả  

Về công nghệ cảm biến 

Cảm biến đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển của nuôi trồng thủy sản 

thông minh. Hiện nay, ngành công nghiệp cảm biến đang phát triển nhanh chóng. Những 

đột phá trong công nghệ cảm biến lõi, sự phát triển của công nghệ thông tin hiện đại, sự 

phát triển nhanh chóng của công nghệ đám mây, xây dựng nền tảng dữ liệu lớn, tăng 
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cƣờng ứng dụng và quảng bá, tất cả có nghĩa là việc ứng dụng cảm biến sẽ rộng rãi hơn 

trong chăn nuôi, cá trƣởng thành phát triển , lƣu trữ và vận chuyển thủy sản, chế biến thủy 

sản, vận hành và bảo trì các thiết bị thủy sản thông minh. Rạng Đông với lợi thế có Trung 

tâm nghiên cứu cả về sinh, hóa, vật liệu, đang từng bƣớc làm chủ công nghệ cảm biến, với 

mục tiêu kiểm soát chất lƣợng, tạo độ tin cậy cao cho hệ thống, kể cả môi trƣờng nƣớc 

mặn, có độ ăn mòn cao 

Công nghệ IoT 

Do tính chất rủi ro cao 

của các hoạt động nuôi trồng 

thủy sản, khó có thể hình dung 

đƣợc sự thiếu quản lý của con 

ngƣời trong tƣơng lai gần. Tuy 

nhiên, một lƣợng lớn thiết bị 

thông minh, bao gồm cảm biến 

vi mô và cảm biến nano chịu 

trách nhiệm theo dõi thông tin 

môi trƣờng thủy sản, thiết bị 

thông minh để vận hành sản 

xuất và kiểm tra tự động, phân 

loại và thiết bị chế biến tiết 

kiệm năng lƣợng cho các sản phẩm thủy sản sẽ tự động hóa đáng kể các giai đoạn nuôi 

trồng thủy sản khác tiết kiệm sức lao động. Mọi hạng mục thiết bị sẽ đƣợc kết nối với 

nhau thông qua IoT, đầu cuối của “mạng đám mây”.  Rạng đông đang xây dựng hệ thống 

Platform riêng với độ ổn định cao, cũng nhƣ đủ độ tin cậy để ứng dụng cho các mô hình 

nuôi thủy sản quy mô lớn và quy trình giám sát điều khiển nghiệm ngặt nhất. Một vấn đề 

quan trọng trong nuôi trồng thủy sản là theo dõi và dự đoán thông tin cá thể của cá 

nuôi. Nhu cầu này có thể đƣợc đáp ứng bằng cách sử dụng các mô hình xử lý thông tin 

thông minh. Từ phát triển mới nhất, có vẻ nhƣ việc xác định cá (loài, kích thƣớc, giới 

tính), ƣớc tính khối lƣợng (đếm, đo kích thƣớc, đánh giá chất lƣợng) và giám sát hành vi 

đã đƣợc xử lý khá rộng rãi và có những giải pháp chung thỏa đáng. Tuy nhiên, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong nuôi trồng thủy sản phức tạp hơn do đối tƣợng thanh tra là đối 

tƣợng nhạy cảm, dễ bị căng thẳng, di chuyển tự do và môi trƣờng không thể kiểm soát 

đƣợc ánh sáng, tầm nhìn và độ ổn định trong hầu hết các trƣờng hợp. Thiết bị phải hoạt 

động dƣới nƣớc hoặc trong môi trƣờng ẩm ƣớt và dự kiến sẽ không đắt. Những điều này 

gây thêm khó khăn cho việc thành lập các mô hình 
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a. Ứng dụng công nghệ ánh sáng led để dẫn dụ, đắt bắt thủy hải sản:  

Ánh sáng có vai trò to lớn đối 

với đời sống của thủy sinh vật, nó góp 

phần quyết định sự sinh trƣởng và tạo 

nên tập tính của hầu hết các loài sinh 

vật, đặc biệt đối với thủy sinh vật. 

Ánh sáng có thể làm thay đổi tập tính 

sinh sản của đàn cá bố mẹ, tốc độ sinh 

trƣởng của trứng và ấu trùng, thay đổi 

tập tính và khả năng bắt mồi của đàn cá trƣởng thành, ảnh hƣởng đến tập tính kết đàn của 

hầu hết các loài thủy sinh vật…Ánh sáng tự nhiên (ánh sáng ban ngày) tạo nên tập tính di 

cƣ thẳng đứng, ánh sáng nhân tạo (ánh sáng từ các đống lửa, đèn hơi, đèn dầu, đèn điện…) 

tạo nên tập tính kiếm mồi, kết đàn, trốn chạy…của hầu hết các loài thủy sinh vật.  

Rạng Đông đã rất thành công trong 

nghiên cứu và ứng dụng đèn led dẫn dụ 

đánh bắt cá cho các nghề đánh bắt: 

1. Nghề lƣới chụp 

2. Nghề lƣới vậy 

3. Nghề câu 

4. Nghề pha xúc  

b. Ứng dụng công nghệ ánh sáng và điều khiển trong nuôi tảo sản phẩm chức năng 

Spilumine và nuôi vi tảo làm thức ăn cho tôm, cá: 

Bắt đầu nghiên cứu ánh sáng chuyên nuôi tảo từ năm 2010, và với công nghệ đèn 

Led phát triển vƣợt bậc thời gian gần đây, Rạng Đông đã hình thành nên những hệ thống 

giải pháp chuyên dụng trong nuôi tảo với nhiều ứng dụng khác nhau: trong phòng nhân 

giống tảo, nuôi tảo dạng trụ, nuôi trong nhà bằng bể composit kết hợp với giám sát và điều 

khiển môi trƣờng nƣớc, mô hình nuôi bể bê tông quy mô công nghiệp, kết quả đều cho hệ 

số nhân và sinh khối tảo tốt nhất. 
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MỘT SỐ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG VÀ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN  

MÔI TRƢỜNG TRONG NUÔI TẢO THÀNH CÔNG CỦA RẠNG ĐÔNG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mô hình nuôi bể bê tông quy mô công nghiệp 

a. Trong phòng nhân giống tảo thức ăn 

cho tôm và tảo chức năng Spilumine 

b. Nuôi tảo  giống bằng lồng đứng, 

cho năng suất và chất lƣợng cao 

c. Nuôi tảo bằng bể composit công nghệ cao trong nhà, sử dụng ánh sáng nhân tạo 
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3. TRIỂN VỌNG TƢƠNG LAI 

Nuôi trồng thủy sản thông minh có thể cải thiện tính bền vững và hiệu quả sử dụng 

tài nguyên ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nó cũng có thể giảm chi phí lao long, nâng cao 

năng suất và tăng chất lƣợng sản phẩm thủy sản. Tuy nhiên, các yếu tố khác, chẳng hạn 

nhƣ chi phí vốn cao và chi phí năng lƣợng cần đƣợc giải quyết để cải thiện nuôi trồng thủy 

sản thông minh. Sau đây là danh sách đầy đủ các triển vọng và thách thức trong tƣơng lai: 

- Nuôi trồng thủy sản thông minh có khả năng giảm thiểu xả thải, tái chế chất thải 

và cải thiện việc sử dụng tài nguyên. Nghĩa là, nó có thể giảm sử dụng thức ăn chăn nuôi 

và giúp kiểm soát tốt hơn chất lƣợng nƣớc và chất thải thông qua phân tích dữ liệu lớn và 

điều chỉnh tức thì. Để thực hiện nuôi trồng thủy sản sinh thái xanh và bền vững, cần phải 

làm nhiều việc hơn, chẳng hạn nhƣ tiết kiệm năng lƣợng bằng cách áp dụng các cơ sở 

năng lƣợng tái tạo và tiết kiệm nƣớc sử dụng thông qua các hệ thống tốt hơn. 

- Nuôi trồng thủy sản thông minh có thể cải thiện đáng kể sản lƣợng, chất lƣợng và 

mức độ an toàn của sản phẩm thủy sản và có thể giảm toàn diện chi phí sản xuất và vận 

hành của sản phẩm thủy sản. Ví dụ, theo dõi và quản lý thời gian thực thông minh có thể 

theo dõi sức khỏe của môi trƣờng và cá. Nó có thể giữ cho cá trong điều kiện phát triển tốt 

nhất và nâng cao chất lƣợng của cá. Tuy nhiên, có những đánh đổi trong việc giảm chi phí 

lao động, chẳng hạn nhƣ tăng chi phí vốn và năng lƣợng; do đó, sẽ cần nhiều nghiên cứu 

hơn và phân tích kinh tế xuyên suốt để xác định các cách thức để nuôi trồng thủy sản 

thông minh có hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, do tính chất rủi ro cao của nuôi trồng thủy sản, 

sự cố của cảm biến hoặc các bộ phận khác có thể dẫn đến lỗi nghiêm trọng và mất mùa. 

- Quản lý thông tin môi trƣờng nuôi trồng thủy sản và khí hậu thông minh có thể 

giúp tăng sản lƣợng nuôi trồng thủy sản và giảm tổn thất. Điều này có lợi cho việc giải 

quyết vấn đề nhu cầu về hải sản, bảo vệ các nguồn tài nguyên hoang dã. 

- Việc áp dụng thiết bị thông minh và robot có thể giải phóng sức lao động và nâng 

cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, nuôi trồng thủy sản thông minh có thể thúc đẩy phát triển 

kinh tế bằng cách thúc đẩy ngành công nghiệp thông minh và chuyển đổi lực lƣợng lao 

động với nhu cầu về tài năng kỹ thuật. 

Mặc dù nuôi trồng thủy sản liên quan đến ngày càng nhiều công nghệ, nhƣng nó 

vẫn còn kém xa so với trình độ của các ngành nông nghiệp thực phẩm khác. Những tiến bộ 

trong công nghệ nhƣ Dữ liệu lớn, ngƣời máy, IoT, và mô phỏng ngày càng đƣợc áp dụng 

nhiều hơn trong quá trình sản xuất./. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, 

HỢP TÁC XÃ TRONG KỸ NGUYÊN MỚI, NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH 

THỨC, THỰC TRẠNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ 

NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

MÃNG CẦU THẠNH TÂN 
 

Hợp tác xã Nông nghiệp Mãng cầu Thạnh Tân                          

  

HTX nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân nằm trên địa bàn thành phố Tây Ninh, là 

một xã nông thôn. HTX đƣợc thành lập và chính thức đi vào hoạt động tháng 09 năm 

2005. HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 vào tháng 07 năm 2014. 

- Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng giống cây trồng; Cung ứng Phân bón, thuốc 

BVTV và Vật tƣ nông nghiệp; Tiêu thụ sản phẩm mãng cầu; Thu mua chế biến nông sản. Sản 

xuất, truyền tải và phân phối điện năng lƣợng mặt trời hòa vào điện lƣới. 

- Lãnh vực hoạt động: Hoạt động theo Luật Hợp Tác Xã và Luật Thƣơng mại, 

nhằm mục tiêu tăng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, đem lại lợi ích kinh tế 

cho hộ phát triển bền vững. 

- Số thành viên Hợp Tác Xã đến nay đƣợc : 32 thành viên. 

- Vốn điều lệ : 2 Tỷ đồng  

I. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU HIỆN NAY CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

1. Thực trạng chung 

Việt Nam là đất nƣớc nông nghiệp với khu vực nông thôn chiếm tới 63% dân cƣ, 

66% số hộ, 68% ngƣời làm việc; nông nghiệp chiếm tỷ trọng 13.96% trong GDP. Mô hình 

sản xuất nhỏ lẻ, việc áp dụng KHCN vào quản lý và sản xuất kinh doanh còn rất hạn chế , 

thiếu liên kết chuỗi giá trị... từ đó hiệu quả mang lại còn rất thấp chƣa tƣơng xứng với tìm 

năng và lợi thế vốn có  (Nguồn: TTXVN/Vietnam+).  

Do ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19, xuất khẩu nông sản Việt Nam bế tắc, những 

thị trƣờng xuất khẩu lớn nhƣ Trung Quốc, EU, Mỹ đóng băng cộng thêm tác động kép của 

hạn hán, xâm nhập mặn và bão lũ, nền nông nghiệp Việt Nam chứng kiến cảnh nông dân 

mất mùa, doanh nghiệp phá sản và hàng loạt khó khăn trƣớc mắt. 
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2. Nhu cầu hiện nay của việc chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp: 

Để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững trong thời gian tới . Đảng , chính phủ 

cùng các bộ ngành trong nhiều năm qua đã có những chủ trƣơng , chính sách đẩy mạnh cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp, theo đó nông nghiệp đƣợc xác định là một trong những ngành 

ƣu tiên chuyển đổi số (CÐS) 

Cụ thể : 

- Ngày 03-6-2020, Thủ tƣớng chính phủ ban hành quyết định số 749/QÐ-TTG về 

Chƣơng trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 

- Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020 (14 -15/12/2020) Hội nghị về Chuyển đổi số 

trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là hoạt động thiết thực để các Bộ, ngành, địa phƣơng và 

doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ để đạt đƣợc các mục tiêu đề ra của Chƣơng trình 

chuyển đổi số quốc gia. 

II. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC 

TRONG KỸ NGUYÊN MỚI – KỸ THUẬT SỐ 4.0  

1. Cơ hội 

Đảng và nhà nƣớc ta đã xác định: Thế kỹ 21 , kỹ nguyên mới – kỹ thuật số 4.0 , thế 

giới bƣớc vào một trình độ KHKT cao , đây là cơ hội nƣớc ta cần nắm bắt và vận dụng 

một cách triệt để và khoa học , để nâng tầm và theo kịp với trình độ phát triển của thế giới 

, để đƣa nƣớc ta sớm đạt tới mục tiêu “ Dân giàu Nƣớc mạnh.... ” 

Việt Nam có dân số 96 triệu dân, có nền kinh tế có tốc độ tăng trƣởng nhanh, mạnh 

mẽ nhất nhì tại khu vực, nắm giữ dân số trẻ, năng động và có khả năng tiếp cận công nghệ 

cao, nhanh chóng. Đây là những cơ hội mạnh mẽ để những doanh nghiệp tại Việt Nam tạo 

sự đột phá trên thị trƣờng chuyển đổi số 

Chuyển đổi số là giải pháp hiệu quả cho tƣơng lai nông nghiệp Việt Nam , chuyển 

đổi số không là xu thế ngắn hạn mà là một hành trình xuyên suốt liền mạch để thay đổi bộ 

mặt nền nông nghiệp Việt Nam 

Chuyển đổi số không những mang lại những kết quả tích cực trong chất lƣợng, 

năng suất mà còn cải thiện đáng kể về cách thức quản lý, phƣơng thức kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp.  
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Thực tế trong thời gian qua , những  mô hình chuyển đổi số đã và đang tạo ra nhiều 

dịch vụ và tiện ích có giá trị cao cho ngƣời dân và doanh nghiệp , tận dụng đƣợc nguồn 

lực nhàn rỗi của xã hội . Cụ thể nhƣ : 

Trong trồng trọt : công nghệ IOT, Big Data bắt đầu đƣợc ứng dụng thông qua các 

sản phẩm công nghệ số nhƣ phần mềm cho phép phân tích các dữ liệu về môi trƣờng, loại 

cây và giai đoạn sinh trƣởng của cây, ngƣời tiêu dùng có thể truy xuất và theo dõi các 

thông số này theo thời gian thực… 

Công nghệ IOT, Blockchain, công nghệ sinh học đƣợc áp dụng rộng rãi ở trang trại 

chăn nuôi quy mô lớn. 

Công nghệ tự động hóa đã đƣợc áp dụng khá rộng rãi trong khâu chế biến từ  

phân loại, đóng gói, dây chuyền sản xuất..., giúp giảm chi phí sản xuất, bảo đảm chất 

lƣợng sản phẩm ... 

Và nhiều thành tựu kHKT khác đã đƣợc ứng dụng và mang lại hiệu quả cao .... 

2. Thách thức  

Chuyển đổi số cũng đang tạo ra những mâu thuẫn, những thay đổi cơ bản với mô 

hình kinh doanh truyền thống. Thế mạnh công nghệ mới đang giúp các doanh nghiệp khởi 

nghiệp giành đƣợc lợi thế ở thị trƣờng công nghiệp truyền thống 

Để chuyển đổi số thành công , tƣ duy của ngƣời thực hiện là quan trọng nhất , cần 

phải xác định , đánh giá đúng năng lực của doanh nghiệp mình , nhƣ : Nhu cầu về ứng 

dụng KHCN; Việc ứng dụng KHCN hiện đang ở mức độ nào ? , Mục tiêu về trình độ 

KHCN đƣợc ứng dụng cần đạt đƣợc … 

Nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính để thực hiện đầu tƣ vào đổi mới , ứng dụng 

công nghệ, kỹ thuật là rào cản lớn nhất hiện nay  

III. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

MÃNG CẦU THẠNH TÂN 

Với thực trạng , nhu cầu , những cơ hội và thách thức trong việc chuyển đổi số 

nhƣ đã nêu trên . Trong những năm qua , HTX đã từng bƣớc ứng dụng KHCN vào 

trong hoạt động sản xuất- kinh doanh  và quản lý tại HTX , với những công việc đã 

thực hiện nhƣ sau   
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1. Trong khâu sản xuất:  

Sản phẩm chính của HTX là quả Mãng cầu ( Na) , sản xuất theo quy trình Chất 

lƣợng và an toàn VSTP , đã đƣợc cấp giấy chứng nhận tiêu chuấn VietGap với diện tích 

gần 25,7 ha , và đang nhân rộng phát triển diện tích cho các thành viên , hƣớng đến sản 

xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn  hữu cơ  

Trong quá trình chăm sóc , HTX đã ứng dụng công nghệ tƣới tiết kiệm nƣớc kết 

hợp bón phân . Từ đó tiết kiệm nƣớc , chi phí , tăng năng suất  

Trong khâu bảo vệ thực vật : HTX đã thử nghiệm phun thuốc bằng thiết bị bay – 

Drone cho cây Mãng cầu ( Na) , nhằm thay thế và giảm ảnh hƣởng đến sức khỏe cho nhân 

công làm việc trực tiếp tiếp xúc thuốc BVTV, tiết kiệm thời gian , tiết kiệm chi phí , sử 

dụng linh hoạt trong điểu kiện thời tiết thay đổi …. đƣợc đánh giá hiệu quả cao . 

Sản phẩm có mã QR-code giúp ngƣời tiêu dùng dễ dàng truy xuất đƣợc nguồn gốc, 

quy trình sản xuất và thông tin dinh dƣỡng của sản phẩm. Nhờ áp dụng công nghệ, minh bạch 

trong sản xuất mà các sản phẩm mãng cầu của HTX đã chinh phục đƣợc ngƣời tiêu dùng. 

2. Trong khâu chế biến sâu (sản xuất sản phẩm sau thu hoạch)  

Đƣợc sự hỗ trợ vốn của Nhà nƣớc trong chƣơng trình “Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới” , HTX đang tiến hành xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm sau thu 

hoạch của quả Mãng cầu ( Na) , với các chức năng nhƣ sau : 

Phân loại quả Mãng cầu ( Na) bằng máy tự động  

Xử lý bảo quản kéo dài thởi gian quả chín  

Dây chuyền sản xuất chế biến các sản phẩm :  

+ Nƣớc Mãng cầu lên men đóng lon  

+ Sữa chua Mãng cầu  

+ Nestar Mãng cầu  

Các thiết bị đƣợc trang bị tự động – số hóa . 

3. Bộ phân quản lý 

Các bộ phận chuyên môn đều đƣợc trang bị hệ thống máy vi tính và đƣợc lắp đặt 

kết nối nội bộ , quản lý bẳng hệ thống phần mềm  



228 

4. Trong hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm:  

- HTX có trang Web với tên : www.htxnnmangcauthanhtan.vn  

- Xây dựng thƣơng hiệu và logo của HTX  

- Đang triển khai bán hàng trên các sàn thƣơng mại điện tử  

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động , HTX xác định mục tiêu và xuyên suốt cho 

quá trình hoạt động là : sản phẩm sản xuất phải đạt chất lƣợng tốt nhất , đƣợc ngƣời tiêu 

dùng tin yêu ; luôn tìm tòi , cải tiến và ứng dụng KHKT vào hoạt động của đơn vị , nhằm 

tăng năng suất , chất lƣợng , hiệu quả , tăng thu nhập cho thành viên và ngƣời lao động  

Cho nên , nhƣ trên đã nói : Chuyển đổi số không là xu thế ngắn hạn mà là một hành 

trình xuyên suốt liền mạch để không ngừng phát triển . 

IV. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 

- Kiến nghị Nhà nƣớc hỗ trợ HTX thúc đẩy chuyển đổi số, nhƣ sau : 

+ Hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,  

+ Hỗ trợ các ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho khu 

vực kinh tế tập thể, HTX. 

+ Đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số cho cán 

bộ quản lý HTX, 

+ Cập nhật, phổ biến những xu thế ứng dụng công nghệ số mới trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh.  

- Tổ chức các hoạt động tham quan, học tập mô hình chuyển đổi số hiệu quả trong 

khu vực kinh tế tập thể, HTX… 

- Kết nối tiêu thụ nông sản trong lĩnh vực nông nghiệp cho HTX phù hợp với Chƣơng 

trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đang thực hiện. 

Trên đây là những nội dung khái quát về thực trạng , những cơ hội và thách thức và 

việc thực hiện số hóa trong hoạt động SX-KD của HTX Mãng cầu Thạnh Tân  trong quá 

trình thực hiện chuyển đổi số để phát triển trong tƣơng lai./. 

  

http://www.htxnnmangcauthanhtan.vn/
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỢP TÁC XÃ: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI 

VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

 

Dƣơng Nam Hà, Nguyễn Hữu Nhuần, Trần Thế Cƣờng,  

Bùi Văn Quang, Ninh Xuân Trung, Đỗ Huy Hùng, Giang Hƣơng,  

Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Khắc Bộ 

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Email: dnha@vnua.edu.vn 

 

TÓM TẮT 

Chuyển đổi số trong hợp tác xã (HTX) trên thế giới là xu thế tất yếu. Dựa trên phân 

tích 50 mô hình HTX lớn nhất thế giới, bài viết này đánh giá tổng quan về xu hƣớng 

chuyển đổi số ở các HTX quy mô lớn cũng nhƣ phân tích các trở ngại chính, từ đó rút ra 

các bài học kinh nghiệm cho chuyển đổi số trong HTX ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Qua nghiên cứu cho thấy trong các nền tảng công nghệ số đƣợc ứng dụng trong chuyển 

đổi số của các HTX, dữ liệu lớn-điện toán đám mây; ứng dụng Internet vạn vật (IoT), công 

nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đƣợc sử dụng phổ biến nhất. Kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy xu hƣớng áp dụng các nền tảng công nghệ này là khác nhau trong các HTX và 

cũng đặt ra những thách thức đối với chuyển đổi số trong HTX ở các nƣớc đang phát triển 

nhƣ Việt Nam. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, Hợp tác xã, Kinh nghiệm thế giới 

1. Mở đầu  

Theo Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA), hiện có khoảng 12% dân số trên thế 

giới là thành viên các hợp tác xã (HTX). Thông qua các tổ chức thành viên của ICA, ICA 

đại diện cho hơn 1 tỷ thành viên từ 3 triệu HTX trên thế giới. Trong đó, riêng 300 HTX 

lớn nhất đã có tổng doanh thu là 2.034,98 tỉ USD năm 2017 (ICA & Euricse, 2019) và 

tăng lên 2.145,79 tỉ USD năm 2018 (ICA & Euricse, 2020). Các HTX này tạo ra 280 triệu 

việc làm nhằm đảm bảo cuộc sống của họ trong các HTX thông qua việc làm trực tiếp 

hoặc tự họ tổ chức thông qua HTX (Liên minh HTX Việt Nam, 2021).  

Chuyển đổi số trong HTX là xu thế tất yếu của thế giới. Sự phát triển của các công 

nghệ kỹ thuật số nhƣ Internet vạn vật (IoT), rô bốt-tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ 
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liệu lớn (big data), điện toán đám mây (cloud computing) và chuỗi khối (Blockchain) đã 

và đang đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế thế giới. Số hóa các quy trình trong sản 

xuất kinh doanh của các HTX đang biến nó thành một quy trình thông minh, sản xuất 

nhiều hơn với ít đầu vào hơn, sử dụng hợp lý và bền vững hơn các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và hoạt động và cũng minh bạch hơn với khách hàng. Ciruela-Lorenzo & cs. (2020) 

cho rằng xây dựng chiến lƣợc kỹ thuật số rõ ràng là điều kiện tiên quyết để triển khai 

thành công sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số quy mô lớn và nguồn nhân lực (bao gồm con 

ngƣời và quản lý) là yếu tố quyết định đến sự thành công của chuyển đổi số trong các 

HTX nông nghiệp. 

Theo báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT), cả nƣớc hiện nay có khoảng 27.000 HTX, trong đó HTX nông nghiệp 

chiếm khoảng 65% và đóng vai trò “bà đỡ” cho các hộ sản xuất (Huyền Trang, 2021). Giai 

đoạn 2016-2020, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP 

cả nƣớc và gián tiếp hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên; 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa 

đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội (Liên minh HTX Việt Nam, 2021). Kinh tế hợp 

tác với nòng cốt là HTX đã đƣợc Chính phủ Việt Nam xem là một trong bốn thành phần 

kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Thủ tƣớng 

Chính phủ đã chính thức phê duyệt "Chiến lƣợc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2030". Đây là Chiến lƣợc phát triển đầu tiên của khu vực kinh tế tập thể, HTX, 

trong đó đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, nâng cao thu nhập và 

chất lƣợng cuộc sống của các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và 

thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nƣớc. 

Phát triển HTX ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, không thể nằm ngoài xu thế chuyển đổi số. Trong những năm gần đây, các 

HTX ở Việt Nam đã không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật nói 

chung và công nghệ số nói riêng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch 

vụ. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi số trong HTX ở Việt Nam diễn ra còn rất chậm với 

quy mô đầu tƣ nhỏ, trình độ công nghệ không cao, đơn giản. Theo kết quả khảo sát của 

Trung tâm Khoa học, công nghệ và môi trƣờng (Liên minh HTX Việt Nam, 2021) với 422 

HTX ở 21 tỉnh thuộc 7 vùng kinh tế và ở các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh thuộc các 
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ngành thủ công mỹ nghệ có kim ngạch xuất khẩu cao cho thấy chỉ có khoảng 60% HTX 

sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng, đổi mới vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Nghiên cứu của của Cục Kinh tế hợp tác, Bộ NN&PTNT, cho thấy, trong 

1.718 HTX ứng dụng công nghệ cao, chỉ có dƣới 2% HTX sử dụng phần mềm quản lý và 

sản xuất thông minh. Chuyển đổi số tập trung chủ yếu ở khâu sản xuất (tƣới tiêu, nhà lƣới, 

dán tem truy xuất nguồn gốc), chƣa đƣợc có nhiều HTX đầu tƣ vào khâu chế biến, quản lý 

HTX, kinh doanh sản phẩm (Huyền Trang, 2021). 

Nghiên cứu tổng quan cho thấy, các nguyên nhân chính đối với chuyển số chậm 

trong các HTX ở Việt Nam bao gồm: không đủ điều kiện về tài chính, đất đai nhà xƣởng 

và năng lực vận hành; thiếu kết nối máy tính với Internet và và ứng dụng các phần mềm 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh; trình độ cán bộ quản lý HTX hạn chế, năng lực tìm 

kiếm và khai thác thông tin, mức độ sẵn sàng ứng dụng và tiếp nhận đổi mới khoa học yếu 

và cơ sở hạ tầng thông tin chƣa đồng bộ ở nhiều nơi. Bài viết này nhằm đánh giá tổng 

quan về xu hƣớng chuyển đổi số ở một số HTX quy mô lớn trên thế giới để rút ra bài học 

kinh nghiệm chuyển đổi số cho phát triển HTX ở Việt Nam trong thời gian tới. 

  

Hình 1: Bản đồ 300 hợp tác xã lớn nhất thế giới về doanh thu năm 2017 (trái) và 2018 (phải) 

Nguồn: ICA & Euricse, 2019 (tr.7) & 2020 (tr.44) 

2. Kinh nghiệm thế giới về chuyển đổi số trong hợp tác xã 

2.1.  Theo vị trí địa lí 

Tính đến năm 2017, thế giới có 1.049 HTX lớn đạt doanh thu ở mức 100 triệu 

USD/năm trở lên (ICA & Euricse, 2019). Dựa trên số liệu của ICA & Euricse (2019), Bộ 

Thông tin và Truyền thông (2020) đã liệt kê 50 HTX lớn nhất thế giới về doanh thu. Phân 
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tích 50 mô hình này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về mức độ chuyển đổi số ở các HTX hàng 

đầu để tìm hiểu kinh nghiệm và xu hƣớng phát triển phù hợp cho các HTX ở Việt Nam 

trong xu thế hội nhập quốc tế. Sự phân phối theo không gian của 50 HTX lớn nhất thế giới 

(Hình 2) khá tƣơng thích với phân phối của 300 HTX lớn nhất (Hình 1), chứng tỏ tính đại 

diện rất tốt của 50 HTX này. Đa số các HTX lớn nhất tập trung tại châu Âu (26/50), theo 

sau là Bắc Mỹ (15/50) và châu Á (8/50). Tại khu vực Bắc Mỹ và châu Á, HTX bảo hiểm 

chiếm số lƣợng lớn nhất trong top 50. Ngƣợc lại, tại Châu Âu, số lƣợng HTX bán buôn, 

bán lẻ lớn chiếm số lƣợng vƣợt trội. Xét về tính đa dạng, châu Âu và Bắc Mỹ đa dạng các 

loại hình HTX hơn châu Á và châu Úc trong danh sách này. Đặc biệt, châu Úc chỉ có 1 

HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm nằm trong top 50, trong khi châu Phi và 

Nam Mỹ không có đại diện nào ở đây. 

 

Hình 2: Số lƣợng các hợp tác xã lớn nhất thế giới theo vị trí địa lý và ngành nghề hoạt động 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của ICA & Euricse (2019) và Bộ TT và TT (2020) 

 

Sau khi hệ thống lại các dữ liệu tìm kiếm về 50 HTX lớn nhất, chúng tôi xác định 

đƣợc 32/50 HTX có công bố thông tin chuyển đổi số rõ ràng (Bảng 1). Số còn lại chƣa xác 

định đƣợc do chƣa tìm đƣợc thông tin. Về vị trí địa lý, chuyển đổi số có thể khái quát theo 

các khu vực nhƣ sau: 

Khu vực Bắc Mỹ: 10/15 HTX có hoạt động chuyển đổi số, trong đó chuyển đổi số 

tập trung vào bán hàng online và tự động hóa quy trình kinh doanh, sử dụng trí tuệ nhân 

tạo (AI) để dự đoán nhu cầu khách hàng và tự động cung cấp câu trả lời, thiết kế ứng dụng 

(apps) trên điện thoại, gia hạn thế chấp trực tuyến (online), chuyển tiền online, xây dựng 

trang web và các apps để ngƣời tiêu dùng có thể mua hàng và thanh toán trực tuyến và giải 

quyết các khiếu nại của khách hàng. 
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   Bảng 1: Tổng hợp chuyển đổi số của 50 hợp tác xã lớn nhất thế giới theo vị trí địa lí 

Chỉ tiêu 
Thực hiện chuyển đổi số 

Có Không xác định Tổng 

Bắc Mỹ 10 5 15 

Bán buôn, bán lẻ 1 1 2 

Bảo hiểm 7 2 9 

Dịch vụ tài chính 1 
 

1 

Nông nghiệp và thực phẩm 1 2 3 

Châu Á 5 3 8 

Bảo hiểm 2 2 4 

Dịch vụ tài chính 1 
 

1 

Nông nghiệp và thực phẩm 2 1 3 

Châu Âu 16 10 26 

Bán buôn, bán lẻ 4 6 10 

Bảo hiểm 5 2 7 

Công nghiệp 1 
 

1 

Dịch vụ tài chính 3 2 5 

Nông nghiệp và thực phẩm 3 
 

3 

Châu Úc 1 0 1 

Nông nghiệp và thực phẩm 1 
 

1 

Tổng 32 18 50 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả (2021) 

Khu vực Châu Á: 5/8 HTX có hoạt động chuyển đổi số, trong sản xuất sử dụng 

phần mềm tự động hóa trong sản xuất và quản lý lao động (sử dụng máy bay không ngƣời 

lái - drone), xây dựng hệ thống tích hợp các thông tin về giống, hồ sơ sản xuất và các 

thông tin về thời tiết thông qua công nghệ lƣu trữ đám mây, sử dụng AI, công nghệ sinh 

trắc học để xác nhận không cần xác minh trực tiếp, số hóa các hợp đồng, và sử dụng hệ 

thống máy tính trung tâm điều khiển sản xuất và kiểm soát chất lƣợng, ghi nhãn và truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm. 
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Khu vực Châu Âu: 16/26 HTX có hoạt động chuyển đổi số sử dụng công nghệ 

chuỗi khối (Blockchain), xử lý dữ liệu lớn và sử dụng AI để khai thác thông tin, sử dụng 

các apps di động, xây dựng trang web bán hàng, tích hợp các ứng dụng trên nền tảng điện 

toán đám mây, tự động hóa các quy trình bán hàng, sử dụng app thanh toán tại kệ bán 

hàng “Scan and Go” (“Quét và Đi” – khách hàng sử dụng ứng dụng apps di động để quét 

mã giao dịch cho các sản phẩm chọn mua để thanh toán và rời đi mà không qua thu ngân 

kiểu truyền thống) giảm thiểu tiếp xúc và thời gian thanh toán đặc biệt hữu ích trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19, sử dụng biểu mẫu, chữ ký điện tử và mua hàng qua apps. 

Khu vực châu Úc: 1/1 HTX có hoạt động chuyển đổi số sử dụng công nghệ 

Blockchain, các chƣơng trình máy tính tự động hóa, phần mềm quản lý trang trại. 

2.2. Theo lĩnh vực hoạt động 

Theo số liệu về 50 HTX có doanh thu lớn nhất toàn cầu năm 2017, các hoạt động 

trong nhóm này tập trung vào 12 lĩnh vực khác nhau. Dựa trên những điểm chung nhất, 

chúng tôi chia lại theo năm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính gồm (Bảng 2): i) bán 

buôn-bán lẻ, ii) bảo hiểm, iii) công nghiệp, iv) dịch vụ tài chính và v) nông nghiệp & thực 

phẩm. Khi quan sát quy mô doanh thu và lao động của 50 HTX lớn nhất thì thấy có sự 

khác biệt khá lớn về doanh thu giữa các HTX: doanh thu tốp trên gấp gần 10 lần doanh thu 

tốp dƣới, trong khi quy mô lao động tốp trên gấp gần 200 lần tốp dƣới trong nhóm 50 

HTX lớn này. Sự khác biệt lớn này là do các HTX hoạt động trong các lĩnh vực khác 

nhau, đặc biệt ngành bán buôn-bán lẻ và dịch vụ tài chính có xu hƣớng thâm dụng lao 

động hơn cả. Đại diện HTX ngành bảo hiểm và công nghiệp lại thể hiện mức độ sử dụng 

lao động ít hơn. Nhìn chung, trong số các HTX lớn nhất thuộc cùng một lĩnh vực hoạt 

động thì quy mô doanh thu và lao động cũng khác biệt rất nhiều.  

Khảo sát cho thấy mỗi lĩnh vực có mức độ phổ biến về chuyển đổi số cũng nhƣ 

mức độ chuyển đổi số khác nhau (Bảng 3). Trong 32 HTX lớn nhất, lĩnh vực bảo hiểm có 

số lƣợng vƣợt trội về chuyển đổi số so với các lĩnh vực khác, nhất là ở khu vực Bắc Mỹ. 

Theo sau là các HTX nông nghiệp và thực phẩm ở châu Âu và châu Á. Ngoài ra, lĩnh vực 

bán buôn-bán lẻ và dịch vụ tài chính cũng chứng kiến nhiều HTX lớn thực hiện chuyển 

đổi số, đặc biệt ở châu Âu. 
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Bảng 2: Tổng hợp lĩnh vực hoạt động của 50 hợp tác xã lớn nhất thế giới với quy mô 

doanh thu và lao động 

Lĩnh vực 
Số 

HTX 

Doanh thu 2017  

(tỷ USD) 

Quy mô lao động 

(ngƣời) 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Bán buôn, bán lẻ 12 9,7 55,85 39382 369300 

Bán buôn, bán lẻ, HTX tiêu dùng, thành 

viên 
3 12,2 15,1 39382 65887 

Bán buôn, bán lẻ/Phi HTX 1 13,15 13,15 86700 86700 

Bán buôn, bán lẻ, HTX ngƣời sản xuất 8 9,7 55,85 52762 369300 

Bảo hiểm 20 10,06 51,69 1941 86394 

Bảo hiểm/HTX ngƣời sản xuất 1 51,69 51,69 6282 6282 

Bảo hiểm/HTX tiêu dùng, thành viên 2 12,32 21,87 1941 17430 

Bảo hiểm/HTX tƣơng hỗ 16 10,06 48,36 2922 86394 

Bảo hiểm/Phi HTX 1 13,31 13,31 14188 14188 

Công nghiệp 1 13,49 13,49 80818 80818 

Công nghiệp/HTX ngƣời lao động 1 13,49 13,49 80818 80818 

Dịch vụ tài chính 7 13,06 96,25 3608 177248 

Dịch vụ tài chính/HTX tiêu dùng,  

thành viên 
6 15,1 96,25 43729 177248 

Dịch vụ tài chính/Phi HTX 1 13,06 13,06 3608 3608 

Nông nghiệp và thực phẩm 10 11,81 41,37 1867 100594 

Nông nghiệp và thực phẩm 1 18,14 18,14 17323 17323 

Nông nghiệp và thực phẩm/HTX ngƣời 

sản xuất  
9 11,81 41,37 1867 100594 

Tổng hợp 50 9,7 96,25 1867 369300 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của ICA & Euricse (2019) và Bộ TT và TT (2020) 

Trong lĩnh vực bán buôn-bán lẻ, 5/12 HTX trong nhóm ngành có hoạt động chuyển 

đổi số tập trung chủ yếu vào hoạt động mua sắm trực tuyến (online), trải nghiệm khách 

hàng và phân tích dữ liệu khách hàng. Đối với hoạt động mua sắm trực tuyến, các HTX 
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nhƣ REWE (Đức), Coop (Ý) ở châu Âu tập trung vào phát triển các ứng dụng (apps) trên 

thiết bị di động giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm các cửa hàng tiện lợi, siêu thị trong hệ 

thống phù hợp nhất theo vị trí địa lý của khách hàng cũng nhƣ lựa chọn các sản phẩm để 

đặt hàng online. Khách hàng có thể theo dõi quá trình vận chuyển đối với hàng hoá đặt 

trực tuyến qua ứng dụng, đặc biệt đối với hàng hoá thực phẩm, đồ ăn chế biến sẵn, khách 

hàng có thể lựa chọn thời gian đến lấy hoặc chuyển về nhà phù hợp với thời gian sử dụng.  

Bảng 3: Chuyển đổi số của 50 hợp tác xã lớn nhất thế giới theo lĩnh vực hoạt động 

Chỉ tiêu 
Thực hiện chuyển đổi số 

Có Không xác định Tổng 

Bán buôn, bán lẻ 5 7 12 

Bắc Mỹ 1 1 2 

Châu Âu 4 6 10 

Bảo hiểm 14 6 20 

Bắc Mỹ 7 2 9 

Châu Á 2 2 4 

Châu Âu 5 2 7 

Công nghiệp 1 
 

1 

Châu Âu 1 
 

1 

Dịch vụ tài chính 5 2 7 

Bắc Mỹ 1 
 

1 

Châu Á 1 
 

1 

Châu Âu 3 2 5 

Nông nghiệp và thực phẩm 7 3 10 

Bắc Mỹ 1 2 3 

Châu Á 2 1 3 

Châu Âu 3 
 

3 

Châu Úc 1 
 

1 

Tổng 32 18 50 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả (2021) 
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Bên cạnh đó, công nghệ số cũng đƣợc ứng dụng nhằm giúp nâng cao trải nghiệm 

mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Hợp tác xã Edeka Zentrale 

(Đức) đã tích hợp tính năng kiểm hàng và thanh toán tự động “Scan & Go”, theo đó khách 

hàng khi mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị trong hệ thống của Edeka có thể tự quét mã 

hàng hoá và thanh toán trực tuyến mà không cần đi qua quầy tính tiền. Điều này giúp 

khách hàng có thể tiết kiệm thời gian chờ đợi, đặc biệt giúp giảm tiếp xúc trực tiếp với 

nhiều ngƣời trong tình hình đại dịch Covid-19 đang căng thẳng. Ngoài ra, việc khách hàng 

ngày càng có xu hƣớng sử dụng các ứng dụng mua sắm riêng biệt trên thiết bị di động 

cũng giúp các HTX trong ngành dễ dàng tiếp cận dữ liệu khách hàng khi mua sắm trực 

tuyến. Bên cạnh các dữ liệu khách hàng cơ bản, HTX Wakefern (Hoa Kỳ) sử dụng ứng 

dụng để giới thiệu các phƣơng pháp chế biến món ăn cho khách hàng lựa chọn đặt hàng 

đồng thời giúp thu thập thông tin về sở thích và chế độ ăn của khách hàng để HTX có 

chiến lƣợc phát triển sản phẩm phù hợp hơn. 

Trong lĩnh vực bảo hiểm, quá trình chuyển đổi số đƣợc diễn ra với đa dạng các ứng 

dụng và mục đích tại 14/20 HTX. Hoạt động chuyển đổi số trong ngành tập trung vào các 

hoạt động tƣ vấn khách hàng, đăng ký bảo hiểm, yêu cầu bảo hiểm và phân tích nhu cầu 

khách hàng. Trọng tâm của các hoạt động chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm của các 

HTX, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, là tƣ vấn bảo hiểm trực tuyến trên nền tảng số nhƣ 

các ứng dụng Sumises Lief của Suminoto (Nhật Bản) hay SPIRE của Nationwide (Hoa 

Kỳ). Thông tin về các gói dịch vụ bảo hiểm đƣợc trình bày thuận tiện, dễ hiểu trên các ứng 

dụng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận đƣợc các thông tin bảo hiểm ngay trên các thiết bị 

di động cá nhân. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang từng bƣớc ứng dụng trong 

phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng khi họ tìm hiểu dịch vụ bảo hiểm trên các ứng 

dụng, từ đó giúp cung cấp câu trả lời tự động cho các thắc mắc của khách hàng trong quá 

trình tìm hiểu. Đặc biệt, hầu hết các hợp tác bảo hiểm đang hƣớng tới mô hình “Go live” 

(“Phát sóng trực tiếp”) cung cấp thông tin, tƣ vấn, đăng ký, kiểm tra thông tin và yêu cầu 

bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến và toàn thời gian 24/7. Bên cạnh đó, một số ứng dụng bảo 

hiểm phi nhân thọ cũng tích hợp thêm các hỗ trợ khách hàng về nhà ở, phƣơng tiện di 

chuyển cũng nhƣ chăm sóc sức khoẻ thông qua kết nối với một đối tác thứ ba. Hợp tác xã 

Groupama (Pháp) bên cạnh cung cấp sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp cho các trang trại 
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còn xây dựng ứng dụng di động Gabriel giúp các chủ trang trại giám sát hoạt động trang 

trại từ xa cũng nhƣ xin tƣ vấn hỗ trợ về hoạt động sản xuất. 

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, liên đoàn hợp tác Mondragon (Tây Ban Nha) 

(đại diện công nghiệp duy nhất trong top 50 HTX) xây dựng trang thông tin chia sẻ tầm 

nhìn và sứ mệnh của liên đoàn cũng nhƣ các lĩnh vực kinh doanh của các HTX thành viên 

của liên đoàn. Tuy vậy, các ứng dụng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

HTX thành viên chƣa đƣợc báo cáo rộng rãi. Tuy nhiên, bản thân liên đoàn đã xây dựng 

rất nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn trực tuyến cho các xã viên trong liên đoàn cũng nhƣ 

kinh doanh dịch vụ đào tạo này cho học viên bên ngoài. 

Năm trong 7 đại diện nhóm HTX cung cấp dịch vụ tài chính, tƣơng hỗ tiêu dùng 

phát triển các ứng dụng số. Các ứng dụng này tập trung vào hỗ trợ giao dịch trực tuyến và 

tƣ vấn khách hàng. Các HTX đều xây dựng ứng dụng di động của riêng mình giúp khách 

hàng nhanh chóng và thuận tiện truy cập các dịch vụ ngân hàng, tài chính nhƣ B’digit của 

BPCE (Pháp) hay RABO của Rabobank (Hà Lan). Các ứng dụng di động tập trung vào 

tích hợp dịch vụ với giao diện thân thiện với khách hàng, phù hợp với việc mở tài khoản 

thông qua đăng ký trực tuyến, cung cấp các dịch vụ từ xa nhƣ đăng ký và xác nhận chữ ký 

điện tử, đặc biệt là mua sản phẩm tài chính và tƣ vấn dịch vụ tự động cho khách hàng. Các 

HTX hƣớng tới hợp nhất các ứng dụng số về ngân hàng, tài chính tạo ra một nền tảng đơn 

nhất, tích hợp dữ liệu trong hoạt động kinh doanh để thống nhất quy trình dịch vụ ngân 

hàng, tài chính. 

Lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm chiếm 20% tổng số 50 HTX có doanh thu lớn 

nhất thế giới và hoạt động chuyển đổi số cũng diễn ra khá đa dạng tại 7/10 đại diện. Các 

ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực này tập trung vào hai hoạt động chính gồm sản 

xuất và thƣơng mại hoá nông sản, thực phẩm. Hợp tác xã Fonterra (New Zealand) và HTX 

Hokuren (Nhật Bản) tập trung xây dựng hệ thống máy tính trung tâm điều khiển hoạt động 

sản xuất và kiểm soát chất lƣợng cho đến hoạt động ghi nhãn và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm. Hợp tác xã Fonterra (2018, 2020) cũng phối hợp với nhiều đối tác ngân hàng, khách 

hàng Trung Quốc, vận tải biển và nhà cung cấp dịch vụ chuỗi khối (Blockchain) để ứng 

dụng Blockchain trong chuỗi cung ứng của nó nhằm tăng cƣờng khả năng truy xuất và 

tính minh bạch. Ở một hƣớng ứng dụng khác, HTX Bay Wa (Đức) đã xây dựng sàn giao 
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dịch điện tử cho vật tƣ và sản phẩm nông nghiệp để các xã viên và các đối tác khác có thể 

trao đổi sản phẩm hàng hoá và giao dịch trên nền tảng số. Ngoài ra, ứng dụng số trong sản 

xuất nông nghiệp còn giúp phân tích dữ liệu lớn giúp nông dân giảm phát thải trong chăn 

nuôi bò sữa với tốc độ nhanh hơn (ví dụ HTX Arla Foods amba, Đan Mạch). Ở nhiều khu 

vực nông thôn trên thế giới, thậm chí ở các nƣớc phát triển, mạng internet chƣa đƣợc phổ 

biến hoặc giá truy cập còn cao, đây là rào cản rõ ràng cho các ứng dụng số trong sản xuất 

nông nghiệp. Do vậy, HTX Land O’lakes (Hoa Kỳ) đã thực hiện cung cấp dịch vụ internet 

tốc độ cao về các vùng nông thôn trong khuôn khổ dự án American Connection, đây là 

tiền đề cho các ứng dụng số khác trong sản xuất nông nghiệp nhƣ AI, Blockchain trong 

sản xuất nông nghiệp. 

Nhìn chung, các ứng dụng số rất đa dạng và mỗi lĩnh vực có một đặc điểm khác 

nhau do đó tính ứng dụng và mức độ ứng dụng số cũng có nhiều khác biệt. 

3. Thảo luận về xu hƣớng chuyển đổi số trong các hợp tác xã và bài học cho  

Việt Nam 

3.1. Xu hướng chuyển đổi số trong các hợp tác xã và khó khăn thách thức 

Xu hướng chuyển đổi số 

Hoạt động chuyển đổi số diễn ra trên tất cả các lĩnh vực trên nền tảng 5 công nghệ 

chính (Bảng 4). Tổng hợp các công nghệ chủ yếu đƣợc các HTX lớn nhất thế giới ứng 

dụng trong chuyển đổi số cho thấy dữ liệu lớn và điện toán đám mây là phổ biến nhất 

(30/32 HTX). Việc thu thập, tổng hợp và cập nhật dữ liệu thƣờng xuyên từ nhiều nguồn từ 

quy trình đầu vào sản xuất kinh doanh đến trung chuyển, lƣu thông hàng hóa (hậu cần và 

kho vận), dịch vụ khách hàng (nhƣ tiếp thị, bán hàng và hậu mãi), thông tin thị trƣờng và 

khách hàng đều là những đầu vào dữ liệu khổng lồ và cực kì quan trọng để giúp HTX tăng 

hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tăng trƣởng doanh thu và lợi nhuận. Để hỗ trợ việc xử 

lý hiệu quả lƣợng thông tin lớn nhƣ vậy, các HTX đều áp dụng công nghệ thông tin vào 

các lĩnh vực tƣơng ứng sử dụng điện toán đám mây để lƣu trữ và Internet vạn vật (IoT – 

phổ biến thứ hai, 21/32 HTX) để xây dựng quy trình online và ứng dụng di động (mobile 

apps). Để phân tích và dự báo tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng nhƣ thị trƣờng, một 

trợ thủ công nghệ chuyển đổi số quan trọng khác đƣợc sử dụng phổ biến thứ ba (10/32 
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HTX) trong các HTX lớn chính là trí tuệ nhân tạo (AI). Riêng về ứng dụng mạng xã hội 

trong giao tiếp kinh doanh, một thống kê của Co-operative News (2014) cho biết trong 

300 HTX lớn nhất thế giới thì 96% có trang web, nhƣng 31% không có tài khoản mạng xã 

hội. Trong số các HTX có sử dụng mạng xã hội thì phổ biến nhất là Facebook (58%), 

Twitter (54%), LinkedIn (43%) và YouTube (32%). 

Bảng 4: Tổng hợp xu hƣớng chuyển đổi số của các hợp tác xã lớn nhất thế giới 

Lĩnh vực 

Công nghệ áp dụng trong chuyển đổi số 

Tổng IoT - 

Internet 

vạn vật 

Rô bốt 

& Tự 

động 

hóa 

AI – Trí 

tuệ 

nhân 

tạo 

Dữ liệu 

lớn & 

điện toán 

đám mây 

Chuỗi 

khối -

Blockcha

in 

Bán buôn, bán lẻ 5 

  

5 

 

10 

Bảo hiểm 10 

 

5 13 

 

28 

Công nghiệp 

  

1 1 

 

2 

Dịch vụ tài chính 3 

 

2 4 1 10 

Nông nghiệp và 

thực phẩm 
3 3 2 7 1 16 

Tổng 21 3 10 30 2  

Ghi chú: Một hợp tác xã có thể ứng dụng nhiều công nghệ.Nguồn: Tổng hợp của tác giả (2021) 

Hai công nghệ quan trọng khác trong chuyển đổi số là rô bốt-tự động hóa và chuỗi 

khối (Blockchain) thì ít phổ biến hơn. Có lẽ sử dụng rô bốt là xu hƣớng tƣơng lai trong 

lĩnh vực sản xuất nhƣ nông nghiệp và thực phẩm vì 3/16 HTX lớn nhất trong lĩnh vực này 

đã bắt đầu ứng dụng công nghệ này vào hỗ trợ sản xuất. Với công nghệ Blockchain, chỉ 

mới 2 đại diện lớn sử dụng là Tập đoàn Credit Agricole (Pháp) trong lĩnh vực dịch vụ tài 

chính và Fonterra (New Zealand) trong lĩnh vực nông nghiệp-thực phẩm. Rõ ràng, việc tạo 

dựng niềm tin trong thời đại internet thông qua công nghệ hiện đại nhƣ chuỗi khối là rất 
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tiềm năng vì hiện tại Blockchain mới đƣợc biết đến nhiều trong ứng dụng tiền mã hóa hơn 

là các ứng dụng khác (Fonterra, 2020). 

Nhƣ vậy, mỗi lĩnh vực tập trung vào các xu hƣớng ứng dụng số khác nhau. Các 

HTX ở lĩnh vực bảo hiểm và dịch vụ tài chính có xu hƣớng áp dụng chuyển đổi số sớm 

hơn so với các HTX thuộc lĩnh vực ngành nghề khác. Chuyển đổi số trong các lĩnh vực 

này tập trung vào thúc đẩy áp dụng công nghệ tài chính (fintech) giúp xây dựng một hệ 

sinh thái các dịch vụ tài chính – ngân hàng – bảo hiểm cho khách hàng, gắn kết khách 

hàng lâu dài. Bên cạnh đó, công nghệ tài chính còn giúp đƣa các dịch vụ tài chính – ngân 

hàng đến các đối tƣợng vùng sâu, vùng xa khó khăn trong tiếp cận dịch vụ. Thống kê sơ 

bộ cho thấy dữ liệu lớn & điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và AI đƣợc phổ biến 

áp dụng trong các HTX lớn thuộc nhóm bảo hiểm và dịch vụ tài chính.  

 

Trong khi đó, các HTX trong lĩnh vực bán buôn – bán lẻ lại tập trung vào cải thiện 

trải nghiệm mua hàng của khách hàng thông qua đặt hàng trực tuyến, mua sắm tự động, 

đồng thời thu thập dữ liệu khách hàng phục vụ công tác quản lý. Do đó, xu hƣớng chính 

về công nghệ trong chuyển đổi số của các HTX lĩnh vực này là dữ liệu lớn & điện toán 

đám mây và Internet vạn vật (IoT). 

Với lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, xu hƣớng chuyển đổi số tập trung vào vấn 

đề thu thập số liệu trong suốt quá trình sản xuất đến thƣơng mại, từ khi quá trình sản 

xuất bắt đầu cho đến khi sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng. Các dữ liệu lớn theo thời 

gian thực này giúp tăng hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý sản xuất cũng nhƣ truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm. Điều đặc biệt ở đây là các HTX lớn trong nhóm nông nghiệp 

và thực phẩm thực sự rất tiên phong trong chuyển đổi số vì cả 5 nền tảng công nghệ mới 

đều đƣợc áp dụng. 

Khó khăn và thách thức trong chuyển đổi số 

Tuy nhiên, việc ứng dụng các công nghệ trong chuyển đổi số không phải luôn thuận 

lợi. Các khó khăn chính trong chuyển đổi số của các HTX bao gồm (BearingPoint 

Institute, 2013; Ciruela-Lorenzo & cs., 2020; Co-operative News, 2014): 
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Đặc thù của mô hình HTX: Các HTX có những đặc điểm hình thành và phát triển 

khác biệt so với các doanh nghiệp tƣ nhân hay chính phủ. Do đó, việc chuyển đổi số của 

HTX với các thành viên của nó không thể áp dụng nhƣ với chuyển đổi số của các doanh 

nghiệp tƣ nhân trên thị trƣờng hay các cơ quan chính phủ. 

Quan điểm tiếp cận chuyển đổi số: Có những nhà quản lý HTX nhìn nhận chuyển 

đổi số tập trung vào vấn đề marketing, thị trƣờng hoặc giao tiếp hay quan hệ công chúng 

mà không phải toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh. Vấn đề khác nữa là sự trì hoãn khi 

công nghệ chƣa sẵn có hoặc e ngại rủi ro khi thay đổi hệ thống hiện có. 

Nhân lực quản trị: Việc chuyển đổi số là một quá trình và cần có sự chỉ đạo, quản lí 

thông suốt và có định hƣớng. Trong khi đó, cũng những HTX không có nhân sự cao cấp 

hay ngƣời quản lí chuyên về mảng công nghệ và chuyển đổi số gây giảm hiệu quả thực 

hiện và có thể thiếu định hƣớng. 

Trình độ lao động: Chuyển đổi số đòi hỏi ứng dụng các công nghệ hiện đại và nhân 

công có tay nghề và hiểu biết về công nghệ số. Tuy nhiên, rất nhiều ngƣời lao động trong 

các HTX lại chƣa đƣợc chuẩn bị tốt về các hiểu biết và kĩ năng này. 

Kiểm soát tính hiệu quả: Việc chuyển đổi số thu nhận rất nhiều thông tin và luôn đi 

cùng sự thay đổi trong hành vi của hệ thống sản xuất kinh doanh. Do đó, việc kiểm soát 

thông tin và sự thay đổi trong hệ thống để nắm bắt kết quả và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh là không dễ dàng nhất là với các HTX lớn có bộ máy cồng kềnh. 

Sự hợp tác: Chuyển đổi số là quá trình thay đổi đòi hỏi sự liên kết giữa nhiều đối 

tác khác nhau trong chuỗi cung ứng hoặc giá trị, cũng nhƣ giữa các HTX với nhau. Tuy 

nhiên, trong nhiều chuỗi thì sự hợp tác này chƣa đủ để chuyển đổi số đƣợc hiệu quả hơn. 

Hạ tầng viễn thông và mạng internet: Nhiều khu vực vùng sâu vùng xa, thậm chí ở 

vùng nông thôn của các nƣớc phát triển nhƣ Hoa Kỳ, ngƣời sản xuất chƣa đƣợc tiếp cận 

với đƣờng truyền internet tốc độ cao. Đây là một trong những rào cản lớn đối với quá trình 

chuyển đổi số, đặc biệt đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

3.2. Bài học cho chuyển đổi số trong các HTX ở Việt Nam 

Thông qua, phân tích thực trạng và xu hƣớng chuyển đổi số ở các HTX lớn nhất thế 

giới, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với việc phát triển các HTX ở Việt 

Nam nhƣ sau: 
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Thứ nhất, việc chuyển đổi số có thể áp dụng nhiều các công nghệ khác nhau tùy 

từng lĩnh vực nhƣng ba nền tảng công nghệ dữ liệu lớn & điện toán đám mây, Internet vạn 

vật (IoT) và AI đƣợc phổ biến trong tất cả các ngành nghề. Trong ngắn hạn, với nguồn lực 

hạn chế, các HTX tại Việt Nam có thể áp dụng đƣợc xây dựng các quy trình bán hàng 

online thông qua sử dụng các website và tích hợp vào các sàn thƣơng mại điện tử. 

Thứ hai, lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm có thể là lĩnh vực tiên phong trong 

chuyển đổi số ở các HTX vì tính đa dạng trong quy trình sản xuất kinh doanh và sự kết 

hợp của nhiều nền tảng công nghệ. Phân tích ở thực trạng và xu hƣớng cho thấy cả 5 nền 

tảng công nghệ chính trong chuyển đổi số đều đƣợc áp dụng trong lĩnh vực này. Bài học 

này cũng rất thống nhất với quan điểm của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trong Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn vào tháng 6/2021 (Nguyễn Mạnh Hùng, 2021; Văn 

Khƣơng, 2021). 

Thứ ba, việc chuyển đổi số ở các HTX cần chú ý đến đặc thù của mình vì sự khác 

biệt của mô hình HTX với nhiều thành viên tham gia trên nguyên tắc tự nguyện so với các 

loại hình doanh nghiệp tƣ nhân hay chính phủ, đặc biệt là các HTX nông nghiệp ở Việt 

Nam với đa số thành viên là nông dân. 

Thứ tư, tuy việc tiến hành chuyển đổi số thì có thể chia theo công đoạn và công 

việc cụ thể tùy vào nguồn lực của mỗi HTX nhƣng quan điểm chuyển đổi số ở các HTX 

cần đƣợc nhìn nhận theo diện rộng trên toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh, thậm chí 

trên toàn chuỗi cung ứng/giá trị để có tầm nhìn chung và mục tiêu dài hạn. Ví dụ, các 

HTX đã tiến hành chuyển đổi số ở marketing, truyền thông (mạng xã hội) thì có thể tổ 

chức thêm kiểm soát số toàn bộ quy trình đầu vào, lƣu trữ, sản xuất... Hơn nữa, việc 

chuyển đổi số là xu hƣớng tất yếu nên cần tránh thái độ e ngại rủi ro mà trì hoãn. Thay 

vào đó, những ngƣời quản lí HTX nên sẵn sàng học hỏi và chuẩn bị kĩ càng hơn để thích 

nghi với sự thay đổi một cách chủ động. Nhƣ Michel Goutorbe, Phó Tổng giám đốc của 

Crédit Agricole từ 2011 rút ra trong quá trình chuyển đổi số của liên đoàn HTX này rằng 

việc cần làm là bắt đầu với quy mô nhỏ ở mức rủi ro chấp nhận đƣợc vì “rủi ro thật sự 

chính là không làm gì” (Nguyên văn: “the real risk is to do nothing”) (BearingPoint 

Institute, 2013). 
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Thứ năm, các HTX cần chú trọng vấn đề con ngƣời trong chuyển đổi số, cả với 

ngƣời quản lí và ngƣời lao động. Các HTX cần có ngƣời dẫn dắt vấn đề chuyển đổi số 

có chuyên môn và mục tiêu để việc chuyển đổi diễn ra nhất quán trên toàn HTX. Bên 

cạnh đó, việc đào tạo và tuyển dụng lao động cần có sự đầu tƣ để đảm bảo và cập nhật 

những hiểu biết và kĩ năng chuyển đổi số tƣơng ứng với các công nghệ mà HTX đang 

và sẽ sử dụng. 

Thứ sáu, các HTX thực hiện chuyển đổi số cần chú ý kiểm soát tính hiệu quả của 

nó thông qua tổng hợp và phân tích dữ liệu lớn cũng nhƣ các thay đổi trong hành vi của hệ 

thống sản xuất kinh doanh. Một trong các giải pháp công nghệ cho các nhà quản lí nói 

chung là sử dụng các bảng điện tử (dashboard) thể hiện tổng hợp các kết quả và hiệu quả 

sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu kinh tế-tài chính-kĩ thuật và đồ thị để nắm bắt kịp thời 

tình hình. Bên cạnh đó, các HTX thực hiện chuyển đổi số luôn phải chú trọng sự hợp tác 

với các HTX khác và nhiều đối tác khác nhau trong chuỗi cung ứng hoặc giá trị để đảm 

bảo việc chuyển đổi số đƣợc hiệu quả hơn. 

Thứ bảy, để thúc đẩy và đảm bảo cho quá trình chuyển đổi số ở các HTX ở Việt 

Nam thì yêu cầu cải thiện về hạ tầng công nghệ và viễn thông là tất yếu. Bộ trƣởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định vai trò mấu chốt của 

chuyển đổi hạ tầng viễn thông bên cạnh thể chế (Thủy Diệu, 2019). Điều này đang đƣợc 

sự hỗ trợ của chính phủ với các chính sách cụ thể gần đây hƣớng tới chính phủ số, kinh tế 

số và xã hội số quốc gia (Hoàng Tùng, 2021). Tuy nhiên, các HTX ở Việt Nam cần tận 

dụng tốt cơ hội này để chuyển đổi số thành công. 

4. Kết luận 

Chuyển đổi số đã và đang diễn ra mạnh mẽ trong các hợp tác xã (HTX) trên thế 

giới đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh và tiếp cận thị trƣờng trong bối 

cảnh phát triển của nền kinh tế số. Kết quả phân tích xu hƣớng chuyển đổi số ở 50 HTX 

lớn nhất thế giới thuộc các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh khác nhau đã cho thấy hoạt 

động chuyển đổi số diễn ra trên tất cả các lĩnh vực trên các nền tảng công nghệ số trong đó 

ứng dụng dữ liệu lớn và điện toán đám mây là phổ biến nhất, tiếp theo là ứng dụng 

Internet vạn vật (IoT), và công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), rô bốt-tự động hóa và 

chuỗi khối (Blockchain). Kinh nghiệm chuyển đổi số của các HTX trên thế giới cũng cho 
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thấy chuyển đổi số trong các HTX sẽ đối mặt với những khó khăn và thách thức nếu: 

nguồn nhân lực của HTX bao gồm cả lao động kĩ thuật và nhà quản lý chƣa đƣợc đào tạo 

cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng và quản lý công nghệ số; tâm lí e ngại chuyển đổi số 

hoặc quan điểm chuyển đổi số không đồng bộ từ khâu sản xuất, đến chế biến và tiêu thụ 

và giữa các chuỗi giá trị, cũng nhƣ giữa các HTX với nhau; cơ sở hạ tầng viễn thông và 

mạng internet không đảm bảo và thiếu hệ thống quản lý và chia sẻ thông tin dựa trên nền 

tảng số kịp thời trong sản xuất kinh doanh của các HTX. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong 

HTX, không chỉ yêu cầu việc đầu tƣ cải thiện cơ sở vật chất viễn thông và mạng internet 

mà cần phải chú trọng đến đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong tất cả 

các khâu sản xuất kinh doanh và quản lý của các HTX, hoàn thiện hệ thống thông tin sản 

xuất kinh doanh theo hƣớng liên kết chuỗi, đa tác nhân và đa ngành, đa lĩnh vực. Bên cạnh 

đó, xây dựng và tận dụng cơ chế chính sách thúc đẩy và quản lý chuyển đổi số trong HTX 

sẽ là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy chuyển đổi số trong HTX ở Việt Nam 

trong thời gian tới./. 
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Tổng quan 

Việt Nam là một nƣớc có khí hậu cận nhiệt đới nên phù hợp với nông nghiệp. Bằng 

chứng, từ một nƣớc luôn trong tình trạng đói ăn và phải đi xin viện trợ thì Việt Nam sau 

khi Đại hội VI (1986) của Đảng đánh dấu một bƣớc ngoặt rất cơ bản và có ý nghĩa quyết 

định trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta, với việc đề ra đƣờng lối đổi 

mới toàn diện đất nƣớc - từ đổi mới tƣ duy đến đổi mới tổ chức, cán bộ, phƣơng thức lãnh 

đạo và phong cách của Đảng; từ đổi mới kinh tế đến đổi mới chính trị và các lĩnh vực khác 

của đời sống xã hội. Theo đó, Việt Nam chuyển từ mô hình HTX thời chiến sang giao 

khoán ruộng đất cho ngƣời nông dân và chỉ sau vài năm, Việt Nam không những đủ ăn mà 

bắt đầu xuất khẩu những tấn gạo đầu tiên vào năm 1992. Cho đến nay, Nông nghiệp vẫn là 

một trong những lĩnh vực tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu ngƣời. Chính nhờ giải 

phóng sức sản xuất của ruộng đất mà Việt Nam luôn là nƣớc xuất khẩu nông sản lớn nhất 

thế giới nhƣ gạo, trái cây, hồ tiêu, điều….  

Theo Luật Hợp tác xã 2012, HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tƣ 

cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tƣơng trợ lẫn 

nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của 

thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ tong quản lý hợp 

tác xã.  

Không chỉ ở Việt Nam và nhiều nƣớc có công nghiệp nhƣ Nhật, Mỹ, Hà Lan thì 

HTX vẫn có một vai trò và vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp của những nƣớc có 

nền công nghiệp tiên tiến này. Tuy vậy, tại nhiều nƣớc trên thế giới, HTX đối diện cả 

những thách thức bên ngoài lẫn bên trong. Thách thức bên ngoài là liên quan đến thị 

trƣờng, biến đổi khí hậu, còn thách thức bên trong là vấn đề quản trị, quản lý hay nhân sự. 

mailto:ngochungworld@gmail.com
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Song, nếu giải quyết đƣợc vấn đề bên trong thì tự khắc những vấn đề bên ngoài của HTX 

cũng sẽ giải quyết đƣợc.  

Tầm quan trọng của HTX 

Theo điều 3 trong Luật HTX 2012, đây là một tổ chức kết nối ngƣời nông dân trên 

tinh thần tự nguyện, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ví dụ, một 

ngƣời dân trồng thanh long, trƣớc mỗi mùa vụ họ phải mua vật tƣ đầu vào nhƣ phân bón, 

thuốc trừ sâu từ đại lý và sau đó bán ra sản phẩm. Tuy nhiên, khi có 7 nông dân tình 

nguyện đến với nhau để thành lập HTX, họ sẽ cử một ngƣời đại diện để mua phân bón, 

thuốc trừ sâu với số lƣợng lớn từ các đại lý- đi liền với đó là giá mua sẽ rẻ hơn. Và khi đến 

mùa thu hoạch những nông dân này có thể tìm thƣơng lái để thƣơng lƣợng giá cả, ít nhất là 

không có sự cạnh tranh giảm giá giữa 7 nông dân này với nhau. Đó là ý nghĩa và mục đích 

cuối cùng của HTX. Tuy nhiên, ví dụ trên là đƣợc đặt trong một “thị trƣờng hoàn hảo” khi 

các yếu tố khác đã bị loại trừ, còn thực tế, nông dân khi đến vụ thu hoạch đã dối diện với 

vấn đề tiêu thụ sản phẩm, bị ép giá vì phụ thuộc vào một vài thƣơng lái. Và khi những 

thƣơng lái này gặp vấn đề, ngƣời nông dân trong hàng chục ngàn HTX bị đứt gãy nguồn 

cung. Hình ảnh đƣợc đăng trên tờ Tuổi trẻ Cƣời vào tháng 7, tuy là chuyện ở trên tờ báo 

mang tính giải trí, hài hƣớc nhƣng là cũng cho thấy vấn đề này nghiêm trọng nhƣ thế nào 

khi nông dân trồng hành nhƣng không bán đƣợc, trong khi, ngƣời dân ở TPHCM lại 

không có hành để ăn. Đó là một ví dụ của đứt gãy ở khâu vận chuyển bởi dịch bệnh. 

Do dịch Covid 19 bùng phát, 19 tỉnh thành phía Nam phải thực hiện Chỉ thị 16 của 

Chính Phủ, nhiều HTX có sản phẩm mà không biết cách nào để bán ra, và vấn đề  này chỉ 

đƣợc “giải quyết” thông qua tổ Công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (NN&PTNT). Nhƣ vậy, có thể thấy, HTX vẫn còn có “tƣ duy” khi gặp khó khăn thì 

kêu với “chính quyền”, về phía mình- phía chính quyền, ở một khía cạnh nào đó cũng có 

tâm lý – làm việc với cơ quan ban ngành và báo chí để tìm đầu ra cho sản phẩm của nông 

dân trong HTX nói chung, của nông dân nói riêng. 

Hay câu chuyện giải cứu nông sản mà báo chí nhắc đến nhiều trong thời gian qua, 

dù hiện tại, theo đề nghị của Bộ NN&PTNT và một số địa phƣơng với báo chí là không 

dùng cụm từ “giải cứu” vì khi sử dụng hai từ này nhƣ giải cứu vải thiều, giải cứu dƣa hấu, 

giải cứu chuối… thì những mặt hàng này có giá rất thấp.  
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Vì thế, ngay từ đầu vụ vải thiều, UBND tỉnh Bắc Giang có công văn gửi báo chí đề 

nghị không dùng hai từ “giải cứu” với vải thiều. Kết quả, Bắc Giang nói chung và ngƣời 

nông dân trồng vải thiều nói riêng đã có một vụ vải thiều thành công, giá bán cao. Tuy 

nhiên, đi sâu vào câu chuyện này thì việc nông dân trồng vải thiều ở Bắc Giang, Hải 

Dƣơng có một mùa vụ “đƣợc mùa, đƣợc giá” là nhờ Bộ NN&PTNT, đã tổ chức các 

chƣơng trình live stream bán hàng khi mời các những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, còn Bộ 

Công Thƣơng đã yêu cầu các Tham tán thƣơng mại tại các nƣớc tổ chức tuần lễ nông sản 

Việt Nam ở các nƣớc nhƣ Pháp, Nhật Bản, Úc… Chính Bộ NN&PTNT và Bộ Công 

Thƣơng có những chƣơng trình marketing online đã giúp nông dân có một vụ vải thiều bội 

thua về sản lƣợng lẫn thu nhập.  

Qua đó cho thấy vai trò to lớn của truyền thông, tiếp thị trong kỷ nguyên số đối với 

các sản phẩm nông nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, những chƣơng trình này vẫn phải nhờ cơ 

quan quản lý nhà nƣớc hỗ trợ mới đem lại hiệu quả, còn ở khía cạnh HTX thì tỷ lệ những 

HTX có thể tổ chức những chƣơng trình live stream bán hàng, làm các chƣơng trình 

marketing online trên mạng xã hội nhƣ Facebook vẫn còn ít.  

Câu hỏi đặt ra là tại sao nông dân, HTX không tự mình “live stream” bán hàng?  

Liên minh HTX Việt Nam cho biết, tính đến cuối năm 2020 cả nƣớc có 26.040 

HTX, trong đó có 16.953 HTX nông nghiệp (chiếm 61%) còn lại là các HTX phi nông 

nghiệp. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt hơn 54%. Theo Liên minh HTX Việt Nam, 

có đƣợc kết quả này một phần nhờ vào các hoạt động đổi mới, ứng dụng khoa học công 

nghệ, kỹ thuật nói chung và công nghệ số nói riêng. [1] 

Nhƣ vậy, theo Liên minh HTX Việt Nam những HTX nào hoạt động hiệu quả là 

nhờ quá trình đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số. Song, vẫn còn đến 

46% HTX, tƣơng đƣơng 11.987 HTX hoạt động không việc quả. 

Một khảo sát của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng thuộc Liên minh 

HTX Việt Nam vào đầu năm 2020 tại 422 HTX ở 21 tỉnh thuộc 7 vùng kinh tế, sản xuất - 

kinh doanh 5 ngành thủ công mỹ nghệ có kim ngạch xuất khẩu cao là mây tre đan; dệt 

may, thêu ren; đồ gỗ và các sản phẩm từ gỗ; gốm sứ; giấy. (Biểu đồ 1). 

Kết quả, có gần 60% HTX cho biết, sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và 

ứng dụng, đổi mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, còn lại 40% trả lời là chƣa sẵn sàng 
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với lý do không đủ điều kiện về tài chính, đất đai nhà xƣởng và năng lực vận hành. Qua đó 

cho thấy, việc chuyển đổi số cho HTX còn rất nhiều việc để làm trong thời gian tới.  

Có 45% HTX cho biết có sử dụng máy tính và các phần mềm vào sản xuất, kinh 

doanh, nhƣng chủ yếu là các phần mềm kế toán và một số phần mềm trong sản xuất đồ gỗ, 

mây tre. Có khoảng 40% HTX có máy tính kết nối internet.  

 

(Biểu đồ 1) 

Giữa năm 2020, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng cũng tiến hành 

khảo sát tại 150 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả, có 32%, tƣơng 

đƣơng 48 HTX,  có ứng dụng máy tính để làm kế toán, gửi thƣ điện tử, tham khảo thông 

tin về thị trƣờng. 26%, tƣơng đƣơng 39  HTX có máy tính đƣợc kết nối internet, có chƣa 

đến 3%, HTX, tƣơng đƣơng 4 HTX có website để quảng báo sản phẩm, xúc tiến thƣơng 

mại. Còn các kỹ năng về thƣơng mại điện tử, tìm kiếm, đánh giá và quản lý thông 

tin; truyền thông số; ứng dụng mô hình kinh doanh mới... của HTX đều chỉ đạt mức độ 

trung bình. 

Theo lý giải của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng, nguyên nhân là 

do nguồn lực tài chính đầu tƣ vào đổi mới, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật còn thấp. Một 

trong những rào cản lớn nhất là nằm ở trình độ của cán bộ quản lý HTX chƣa cao, nếu 

không nói là có những yếu kém, vì thế, năng lực khai thác thông tin, tiếp cận đổi mới khoa 

Sẵn sàng tiếp 
nhận công 
nghệ, ứng 

dụng, đổi mới  
60% 

Chưa sẵn sàng 
vì thiếu tài 

chính, năng 
lực vận hành  

40% 

Số liệu khảo sát 422 HTX của 5 
ngành công nghệ có kim ngạch xuất 

khẩu cao   

Sẵn sàng tiếp nhận công nghệ, ứng dụng, đổi mới  

Chưa sẵn sàng vì thiếu tài chính, năng lực vận hành  
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học, kỹ thuật còn rất hạn chế. Điều này đƣợc thể hiện qua con số, chỉ óc 14-21% cán bộ 

quản lý của HTX có bằng đại học, còn lại, chủ yếu là trung cấp, sơ cấp. Riêng đối với với 

HTX nông nghiệp con số này còn thấp hơn nữa khi chỉ có 1,5% cán bộ quản lý HTX có 

bằng đại học, cao đẳng và trung cấp chiếm 26%, còn lại chƣa qua đào tạo nghề. Lực lƣợng 

lao động chỉ dừng lại ở những kỹ năng cơ bản để đáp ứng công việc, còn các kỹ năng nhƣ 

chuyển đổi số, tiếp cận thị trƣờng, xây dựng phƣơng án sản xuất, kinh doanh gần nhƣ còn 

thiếu nếu nói là không có gì. 

Vì biết những hạn chế ấy nền nhiều quản lý HTX bày tỏ rất muốn và sẵn sàng 

chuyển đổi số nhƣng lại gặp khó khăn về tài chính và nhân lực nhƣ câu chuyện giữa cái 

mâu và cái thuẫn.  

Những mô hình thành công 

Tháng 10/2020, lô hàng xuất khẩu thanh long của HTX Thanh Bình [2], Bình 

Thuận và bƣởi da xanh mang thƣơng hiệu Cô Gái Bƣởi Hồng của HTX Bƣởi da xanh Bến 

Tre đã chính thức đƣợc bày bán tại các siêu thị, các cửa hàng rau quả thực phẩm và công 

ty nƣớc ép tại Canada, sau một tháng vận chuyển bằng đƣờng biển. Điều đáng nói là các 

đơn hàng này đƣợc thực hiện thành công giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ do 

dịch bệnh COVID19. Điều này cho thấy khả năng chống chọi của mô hình kinh tế hợp tác, 

hợp tác xã (HTX) trong những thời điểm khó khăn, cũng nhƣ cho thấy tiềm năng của các 

HTX trong việc cải thiện điều kiện sống của ngƣời dân một cách bền vững. 

Đối với HTX Thanh Bình, đây là chuyến hàng xuất khẩu thứ 3 sang thị trƣờng 

Canada nhƣng đánh dấu lô hàng đƣợc thực hiện hoàn toàn bởi HTX. HTX tự đứng tên hợp 

đồng thƣơng mại quốc tế, tự quản lý tất cả các khâu từ sản xuất đến sơ chế, đóng gói và ký 

hợp đồng dịch vụ vận chuyển. Điều này thể hiện HTX đã tăng cƣờng đƣợc năng lực đáp 

ứng các đơn hàng lớn với giá trị cao từ các bạn hàng quốc tế sau khi xƣởng sơ chế mới 

chính thức hoàn thiện hồi tháng 8 năm nay. Loại bỏ hoàn toàn các khâu trung gian, qua đó, 

mang lại nhiều lợi ích bền vững hơn cho bà con nông dân thành viên. 

Đối với sản phẩm bƣởi da xanh, đây là lần đầu tiên bƣởi có tên thƣơng hiệu của 

một hợp tác xã ở Việt Nam xuất khẩu sang thị trƣờng Canada. Cô Gái Bƣởi Hồng là 

thƣơng hiệu đã đƣợc đăng ký bản quyền tại thị trƣờng Việt Nam của HTX Bƣởi da xanh 

Bến Tre và đƣợc chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu GlobalG.A.P.  
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Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà 2 HTX này có thể tự mình làm đƣợc các khâu 

nhƣ tự quản lý các khâu từ sản xuất đến đóng gói, tự đứng tên hợp đồng thƣơng mại hay 

marketing sản phẩm để tìm kiếm đơn hàng quốc tế…và vào facebook của HTX này cũng 

rất chuyên nghiệp với nhiều thông tin mới đƣợc cập nhật thƣờng xuyên… Để có đƣợc điều 

đó là  nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực từ tổ chức SOCODEVI thông qua dự án Phát triển Hợp 

tác xã Việt Nam VCED, 2 HTX Thanh Bình và bƣởi da xanh Bến Tre đang tích cực mở 

rộng thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu, nâng cao năng lực sản xuất.  

Đây là 2 trong số 5 hợp tác xã kiểu mới đƣợc thành lập tại các tỉnh Sóc Trăng, Bình 

Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng và Bến Tre kể từ năm 2015 trong khuôn khổ Dự án 

VCED. Dự án đƣợc tài trợ bởi Chính phủ Canada thông qua Bộ ngoại giao Canada, 

đƣợc phối hợp thực hiện bởi tổ chức Socodevi và Trƣờng Cán bộ Quản lý Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn II trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mục 

đích quan trọng nhất là giúp cải thiện sinh kế cho nam và nữ nông  dân một cách bình 

đẳng và bền vững, thông qua phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp trong mô hình 

hợp tác xã kiểu mới.  

Dự án VCED giúp tăng khả năng cạnh tranh của các HTX trên nhiều phƣơng 

diện, bao gồm năng lực quản trị, xây dựng/nâng cấp nhà xƣởng & thiết bị, xây dựng 

thƣơng hiệu. 

Nhƣ vậy có thể thấy rằng, nhiều HTX sẵn sàng với chuyển đổi số, sẵn sàng học hỏi 

để áp dụng những công nghệ mới để có thể tự mình kinh doanh, tìm kiếm bạn hàng quốc 

tế nếu có một tổ chức nào đó sẵn sàng đứng bên cạnh họ trong quá trình chuyển đổi số 

này. Câu chuyện thành công cuả HTX Thanh Bình, Bình Thuận và HTX Bƣởi da xanh 

Bến Tre đã minh chứng cho điều đó.  

Nhận thấy những điều này, Trung tâm Đào tạo và Tƣ vấn Kinh tế Hợp tác (CCD) 

thuộc Trƣờng Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 (CMARD 2) - Bộ 

NN&PTNT, ngoài những môn học có liên quan cũng đang có kế hoạch đƣa môn bán hàng 

online, marketing online để đào tạo các HTX ở các tỉnh phía Nam.  

 Bƣớc đi của CCD đƣợc xem là phù hợp và bắt kịp xu thế cũng nhƣ nhu cầu của các 

HTX hiện nay. Có thể, marketing online trƣớc đây chƣa đƣợc các HTX quan tâm vì mô 

hình kinh doanh truyền thống vẫn còn hiệu quả, đến mùa vụ thƣơng lái đến tận ruộng để 
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mua hàng nên nhiều HTX vẫn chậm trong việc chuyển đổi số, chậm trong việc chuẩn bị 

cho marketing onlien, bán hàng trên mạng, qua các sàn thƣơng mại điện thì nay khi Covid 

19 bùng phát, các chuỗi cung ứng truyền thống tạm thời bị đứt gãy, nông sản của nhiều 

HTX chờ ngƣời đến mua. 

Tuy nhiên, khi Bộ NN&PTNT lập Tổ công tác 970 [3] và đƣa việc ứng dụng công 

nghệ số (sử dụng trang website kết nối cung cầu, hƣớng dẫn ngƣời dân sử dụng zalo và 

website) vào kết nối cung cầu mang lại hiệu quả thiết thực. Số liệu báo cáo nhờ đó nhanh, 

chính xác, phân tích và dự báo đƣợc xu hƣớng cung cầu hàng hóa. Ngƣời mua và ngƣời 

bán tiếp cận thông tin đầy đủ từ tên hàng, sản lƣợng, tên ngƣời liên hệ, số điện thoại liên 

lạc... nên việc mua bán diễn ra thuận lợi. Nhờ đăng tin trên báo, rao bán qua email, zalo, 

kết nối qua sàn... đến các đơn vị thu mua, mỗi ngày Tổ Công tác 970 giúp nông dân, HTX 

bán hàng trăm tấn nông sản; có ngày chốt đƣợc những đơn hàng cả ngàn tấn thuỷ sản. 

Hy vọng, với những kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tìm kiếm 

thị trƣờng, thời gian tới , việc chuyển đổi số tại các HTX sẽ thúc đẩy nhanh hơn, qua đó, 

mỗi HTX có thể tự mình xây dựng các kênh bán hàng online trên zalo, facebook, sàn 

thƣơng mại điện tử nhiều hơn nữa.  

Chuyển đổi số có thể là một thách thức, rào cản nhƣng đây là cơ hội để HTX mở 

ra rộng thị trƣờng, tìm đầu ra cho sản phẩm trong tƣơng lai thông qua marketing online 

nhƣ câu chuyện thành công của HTX Thanh Bình, HTX Bƣởi da xanh Bến Tre đƣợc đề 

cập ở trên. 

Vì thế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thƣơng, chính quyền địa phƣơng cần sớm có 

những chính sách để hỗ trợ tài chính, đào tạo nhân lực cho các HTX có thể chuyển đổi số, 

thúc đẩy marketing online để trực tiếp bán hàng trên các sàn thƣơng mại điện tử, mạng xã 

hội thay vì bị động, “kêu cứu” chính quyền khi chuỗi cung ứng truyền thống bị đứt gãy do 

dịch bệnh, thiên tai… nhƣ lâu nay./.  

 

 

 

 


