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KẾ HOẠCH 
Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường 

trong nước cho các HTX trên địa bàn cả nước năm 2021 

 

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2021; Liên 

minh HTX Việt Nam giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức 

khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường 

trong nước cho các HTX trên địa bàn cả nước năm 2021 tại 3 tỉnh Bắc Giang, 

Khánh Hòa và Tây Ninh. 

1. Với mục tiêu: Cung cấp kiến thức về kinh doanh, thị trường, 

marketing, xây dựng thương hiệu sản phẩm, lập kế hoạch kinh doanh gắn với 

định hướng thị trường, quản trị marketing, xây dựng thương hiệu sản phẩm, 

nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý hợp 

tác xã; 

2. Quy mô: Tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn (3 ngày/01 lớp/tỉnh) với 

khoảng 150 học viên tham gia (03 lớp x 50 học viên/lớp). 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp (dự kiến): 

* Lớp thứ nhất: 

- Thời gian: Từ ngày 05 - 07/5/2021. 

- Địa điểm: Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; 

* Lớp thứ hai: 

- Thời gian: Từ ngày  13-15/5/2021. 

- Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 

* Lớp thứ ba: 

- Thời gian: Từ ngày 18-20/5/2021. 

- Địa điểm: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

(Tùy theo tình hình dịch bệnh Covid 19 trên cả nước, đơn vị có thể điều 

chỉnh thời gian tổ chức các khóa đào tạo cho phù hợp). 

4. Các chuyên đề đào tạo, tập huấn. 

Các chuyên đề đào tạo, tập huấn tập trung theo những nội dung sau  

- Lập kế hoạch kinh doanh và tiếp cận thị trường;  

- Quản trị Marketing và bán hàng chuyên nghiệp 

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hợp tác xã; 

- Đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh;  

- Xây dựng thương hiệu sản phẩm; 

- Quản lý chất lượng sản phẩm.  
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5. Đối tượng tham gia: 

+ Bồi dưỡng cho Giám đốc các HTX có quy mô sản xuất kinh doanh lớn; 

có áp dụng các quy trình sản xuất theo VietGAP, GlobalGAP,… 

+ Cán bộ Hợp tác xã phụ trách Marketing, thị trường, bán hàng,..  

6. Giảng viên: Các giảng viên có trình độ, uy tín, nhiều kinh nghiệm 

giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế 

hợp tác, HTX. 

7. Học phí: Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào 

tạo, được cung cấp tài liệu và đồ dùng phục vụ học tập. 

8. Nghĩa vụ của học viên khi tham gia khóa học: 

- Đăng ký tham gia khóa học với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu 

tư (theo mẫu đính kèm). 

- Tự trang trải chi phí ăn, ở, đi lại,… 

- Tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học.  

Thông tin chi tiết, xin liên hệ đồng chí Vũ Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng 

HC-TH, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (điện thoại 0977.272.979, 

Email: itpc@vca.org.vn). 
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CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2021 

 
- Tên đề án: Tổ chức đào tạo tập huấn kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước 

cho các hợp tác xã trên địa bàn cả nước năm 2021 

- Thời gian:  .................................................................................................................................. 

- Địa điểm:............................................................................................................................................... 

- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Liên minh HTX Việt Nam 

- Email: itpc@vca.org.vn  

- Người liên hệ: Vũ Thị Thu Hà                   Chức vụ: Chánh Văn phòng HC-TH 

- Điện thoại: 0977.272.979 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO/TẬP HUẤN 

 

- Tên HTX:……………………………… ........................................................................................  

- Địa chỉ: ……………….................................................................................................................. 

- Mã số doanh nghiệp……………………………........................................................................... 

- Điện thoại:…………………………………….Fax:…………………………………….............. 

- Email:…………………………………………Website:………………………………………… 

- Người liên hệ:………………………Chức vụ:……………….. Điện thoại:…………………….. 

- Loại hình đơn vị: 

□ Tổ chức XTTM □ Doanh nghiệp                                    □ HTX              

- Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính:……………………….................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Chúng tôi đăng ký tham dự khóa đào tạo như sau: 

 

STT Họ tên người tham dự Giới tính Chức vụ Điện thoại/email 

1     

2     

3     

 Tổng:    

 
……….., ngày        /     /2021 

 (Thủ trưởng đơn vị đăng ký tham gia ký tên, đóng dấu) 
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