
Dự án nâng cao năng lực của Hợp tác xã (HTX), Doanh nghiệp nhỏ & vừa
(DNN&V) khu vực miền Trung-Tây Nguyên Việt Nam 
(Hợp tác 3 bên Việt Nam-Thái Lan-Đức)

Thông tin liên lạc:
Contact Information:

Cơ quan thực hiện: Việt Nam: Trung tâm Hỗ trợ, Phát triển HTX,
 DNN&V khu vực miền Trung-Tây Nguyên Việt Nam
 Thái Lan: Cơ quan hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA),
 Cơ quan xúc tiến phát triển HTX Thái Lan (CPD)
 Đức: GIZ Thái Lan và GIZ Việt Nam

• Trung tâm Hỗ trợ, Phát triển HTX, DNN&V khu vực miền Trung-Tây Nguyên Việt Nam
 Lô 25B, đường Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 Điện thoại: (84) 5103 813537, Fax: (84) 5103 813502

 Centre for Support and Promotion of Cooperatives and SMEs
 in Western Highlands and Centre of Vietnam (VCA Centre)
 Block 25b, Phan Boi Chau Rd., Tamky city, Quangnam province, Vietnam
 Tel: (84) 5103 813537, Fax: (84) 5103 813502
 E-mail: scsc.org.vn@gmail.com

Nhóm mục tiêu: 1. Trung tâm Hỗ trợ, Phát triển HTX, DNN&V khu vực miền
     Trung-Tây Nguyên Việt Nam (Trung tâm)
 2. Liên minh HTX 19 tỉnh, thành  trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên 
 3. Một số Hợp tác xã, DNN&V của 4 tỉnh trong khu vực

Thời gian dự án: Tháng 4 năm 2013 - Tháng 9 năm 2015
Địa điểm dự án: Miền Trung Việt Nam

Mục tiêu tổng quát: Nhằm nâng cao hoạt động và thu nhập cho các HTX, DNN&V tại khu vực miền Trung-Tây 
Nguyên Việt Nam nhờ vào việc hỗ trợ hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nâng cao năng lực cho Trung tâm
và một số Liên minh HTX tỉnh, thành trong khu vực.

Overall objective: To improve performances and income of the cooperatives/SMEs in Central Region of Vietnam 
through e�ective cooperative promotion system with strengthened structure and human resources.

Target groups: 1. Vietnam Cooperative Alliance in Western Highlands and Centre of Vietnam (VCA Central) 
 2. Provincial Vietnam Cooperative Alliance (PCA) in 19 provinces
 3. Cooperatives and SMEs in up to 4 selected provinces

Implementing period: April 2013 - September 2015
Project location: Central  Region of Vietnam

Implementing   Vietnam: VCA Central of Vietnam 
Agencies: Thailand: TICA and Cooperative Promotion Department (CPD) 
 Germany: GIZ Vietnam and GIZ Thailand

• Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan(TICA), Bộ Ngoại giao Thái Lan

 Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Foreign A	airs
 The Government Complex, Building B (South Zone), 8th Fl., Chaengwattana Rd., Laksi, Bangkok 10210, Thailand
 Tel: (66) 2 203 5000 ext. 41001, 41006
 http://www.tica.thaigov.net

• Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)
 Chương trình hợp tác 3 bên Thái-Đức

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 German International Cooperation
 Thai-German Trilateral Cooperation Programme
 GIZ O�ce Bangkok 193/63 Lake Rajada O�ce Complex, 16th Fl.,
 New Ratchadapisek-Rama IV Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
 Tel: (66) 2 661 9273, Fax: (66) 2 661 9281
 http://www.thai-german-coopration.info

Strengthening Cooperatives and SMEs in Central Vietnam Project
(Vietnamese-Thai-German Trilateral Cooperation)



Mô hình kết quả dự án
Project Results Model
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Hoạt động và thu nhập của các HTX, DNN&V được nâng lên và góp phần giúp cho đời sống của người dân ở khu vực 
miền Trung-Tây Nguyên Việt Nam được cải thiện. 

Cơ cấu,  dịch vụ hỗ trợ cho HTX trong khu vưc được cải thiện  và cán bộ Trung tâm, Liên minh HTX một số tỉnh, 
thành trong khu vực được nâng cao năng lực để hỗ trợ các mô hình điểm.

Improved services and support structure for cooperatives and SMEs in Western Highlands and Central Region of Vietnam 
and quali�ed VCA, PCA sta� to support pilot cooperatives and SMEs in the target areas.

Trung tâm Hỗ trợ, Phát triển HTX, DNN&V khu
vực miền Trung-Tây Nguyên được nâng cao năng
lực ở một số lĩnh vực như lập/quản lý kế hoạch
chiến lược và chuyển giao kiến thức. 
VCA Central is strengthened in the needed areas of 
strategic planning/management and knowledge
transfer.

Một số Cán bộ Liên minh 19 tỉnh, thành trong khu 
vưc được nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ cho các
HTX một cách hiệu quả.

19 PCAs are strengthened to e�ectively conduct
cooperative promotion activities.

Cơ sở dữ liệu của Trung tâm, một số Liên minh HTX
tỉnh, thành và HTX được xây dựng và duy trì.

Databases of VCA, PCAs and cooperatives are
established and maintained.

Ít nhất 4 HTX mô hình điểm trong khu vực được
phát triển và hỗ trợ về quản lý và lập kế hoạch.

At least 4 pilot models are developed for e�ective
cooperative planning and management.

• Phát triển và thực hiện các khóa đào tạo cho cán 
bộ Trung tâm.
• Tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh
nghiệm về việc quản lý và phát triển HTX ở Thái
Lan và Đức. 
• Develop and conduct training courses for VCA 
central sta�.
• Conduct study visit and exchange forums on 
cooperative development and management in
Thailand and Germany.

• Phát triển và thực hiện các hoạt động nâng cao 
năng lực cho một số cán bộ của Liên minh các tỉnh, 
thành (như  kỹ năng hướng dẫn, giảng dạy, kỹ năng
tư vấn, quản lý kinh doanh và lập KH chiến lược).
• Tổ chức các chuyến tham quan và trao đổi kinh
nghiệm cho liên minh một số tỉnh, thành.

• Develop and conduct capacity building measures 
for selected PCA sta� (e.g. training and coaching 
skills, consultancy skills, business management and
strategic planning).
• Conduct exchanges and study visits for PCAs.

• Phát triển, duy trì hệ thống dữ liệu và
hướng dẫn sử dụng.
• Hướng dẫn, đào tạo cán bộ Trung tâm
về quản lý Web và hệ thống dữ liệu.

• Develop and maintain databases with
user guideline.
• Train and coach VCA sta� in web and
database management.

• Hỗ trợ các mô hình HTX điểm  trong  việc lập, phát triển và
thực hiện kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh.
• Hỗ trợ cán bộ Trung tâm và cán bộ một số Liên minh HTX tỉnh,
thành  trong việc phát triển kế hoạch xúc tiến HTX cũng như tư
vấn kỹ thuật cho các mô hình điểm.
• Xây dựng cơ chế và mạng lưới trao đổi kinh nghiệm giữa các
mô hình điểm.

• Support pilot cooperatives in strategic plan and business plan
development and implementation of the plans.
• Support VCA and PCA sta� in developing cooperative promotion
plans as well as providing technical advice for each pilot cooperative.
• Establish exchange networks among pilot cooperatives.

Performances and income of the cooperatives and SMEs as well as living condition of the people in the Western Highlands 
and Central Region of Vietnam have been improved.
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