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GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HTX 
COOP.66 

 
A. Đơn vị chủ trì:  

Cục Kinh tế hợp tác & PTNT ~ Bộ Nông nghiệp & PTNT 

Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội 

Phụ trách : Ông Lê Đức Thịnh ~ Cục Trưởng 

Liên hệ : 0983 588 519 (Ông Nguyễn Tiến Định ~ Trưởng phòng . KTHT) 

Kỹ thuật : 0907 265 583 (Ông Vũ Hồ Vũ ~ Công ty CPĐT Digital Kingdom) 

                 0973 962 274 (Ông Lê Hoài Nam ~ Công ty CPĐT Digital Kingdom) 
 

B. Hệ nhận diện ứng dụng Coop.66: 

B1. Tên gọi : 

Tên gọi chính:  Coop.66 ( C o – o p e r a t i v e = Hợp tác xã ) 

Tên gọi phụ:  Group 66   |   nhóm 66 

Tên miền chính :  coop66.vn 

Tên miền phụ :  coop66.net 

Môi trường hoạt động :  Android   |   iOS   |   Web 
 
B2. Logo nhận diện: 

Logo truyền thông Logo trên ứng dụng Android & iOS 

 
 
 
 

 
 
 
 

                         Mã QR tải logo ( .png ) 

 
 

 
 
Từ khoá tìm kiếm tại các kho ứng dụng 

Android & iOS: coop66 
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C. Mục tiêu thực hiện 

Với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năng động, hiệu 
quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông  
thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; Chính phủ đã ban hành các chủ trương, định 
hướng chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030 như  Nghị 
quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; các Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ số: 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021; 1318/QĐ-TTg ngày  
22/7/2021; 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Lê 
Minh Hoan, nhằm tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp tiếp cận các chủ trương, 
chính sách trên một cách hiệu quả, xác thực; Bộ Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị 
xây dựng kế hoạch hỗ trợ mô hình HTX nông nghiệp điển hình giai đoạn 2022-
2025 làm cơ sở phát triển, nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp hoạt động 
hiệu quả phù hợp với từng lĩnh vực, vùng miền trên cả nước. 

Trên cơ sở danh sách các HTX nông nghiệp do các tỉnh, thành phố đề xuất 
tham gia lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại 
các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg 
ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; danh sách các HTX nông nghiệp các 
tỉnh, thành phố tham gia hệ thống theo dõi thông tin phản hồi chính sách (theo Công 
văn số 411/KTHT-HTTT ngày 2/7/2021 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT); và một 
số HTX nông nghiệp tiêu biểu, chủ lực, nòng cốt, có tiềm năng trong từng lĩnh vực, 
ngành hàng, vùng miền trên cả nước. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã tổng hợp, lựa 
chọn dự kiến được 100 HTX nông nghiệp điển hình, đặt tên là nhóm “Coop.66” và  
triển khai ứng dụng chuyển đổi số “Coop.66” giúp các HTX có thể gắn kết, tương 
tác trao đổi, thảo luận và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đơn vị quản lý địa 
phương, tiếp cận các giá trị tiện ích công nghệ, khoa học kỹ thuật và phát triển giá 
trị kinh tế số hiệu quả trong môi trường kinh tế tập thể.  

Ứng dụng chuyển đổi số “Coop.66” hoạt động như một diễn đàn dạng mở 
dành riêng cho cộng đồng HTX, cho phép các HTX có thể dễ dàng tiếp cận, xây 
dựng mạng lưới đối tác rộng mở, tiếp cận kho tài nguyên tri thức Nông nghiệp hoàn 
toàn miễn phí, tương tác trực tiếp đến CQQL địa phương, các nhóm chuyên gia bằng 
hình ảnh, videoclips, videocall, gọi thoại, tin nhắn nội bộ linh hoạt, dễ dàng. Ngoài 
ra ứng dụng còn cung cấp các tiện ích hỗ trợ các hoạt động truyền thông quảng bá, 
thương mại tiêu thụ, tiếp nhận các thông tin cảnh báo bất lợi nông nghiệp, thị trường, 
giá cả, chính sách hỗ trợ, văn bản, công văn mới… đến các tài khoản thành viên 
thông qua ứng dụng. Hệ thống được thực hiện tuân thủ các bước an toàn bảo mật 
thông tin, dữ liệu cá nhân, phân quyền tiếp cận dữ liệu, quản lý tài khoản, lưu vết, 
truy xuất thông tin hoạt động của tài khoản người dùng minh bạch bằng công nghệ 
chuỗi khối (DGK Blockchain Hub). Ứng dụng chuyển đổi số “Coop.66” được Cục 
Kinh tế hợp tác và PTNT liên tục đầu tư, nghiên cứu nâng cấp phát triển và mở rộng 
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quy mô triển khai đến tất cả các HTX trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất, hình 
thành cộng đồng chuyển đổi số HTX hiện đại  văn minh và chuyên nghiệp.  

 
D. Đối tượng phục vụ 

Hệ thống thực hiện phục vụ 04 nhóm đối tượng chính như sau: 

Nhóm A : Nhóm 
tạo ra giá trị sản 
phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ 

Nhóm B : Nhóm 
tiêu thụ sản phẩm 

hàng hoá 

Nhóm C : Nhóm 
cung cấp sản 

phẩm dịch vụ, vật 
tư, chuỗi cung 

ứng 

Nhóm D : Nhóm 
Cơ quan quản lý 
và tư vấn hỗ trợ 

(Admin, Ban 
quản trị _BQT) 

Hợp Tác Xã 
Tổ hợp tác 
Nông dân 
Doanh nghiệp liên 
kết 
… 

Doanh nghiệp 
trong nước (và 
Quốc tế) 
Nhà máy thu mua 
chế biến 
HTX thu mua chéo 
sản phẩm lẫn nhau 
… 

Đơn vị cung cấp 
vật tư, dịch vụ 
nông nghiệp 
Đơn vị đóng gói, 
vận chuyển, kho 
bãi, tư vấn… 
HTX bán chéo 
dịch vụ cho nhau 
… 

Các đơn vị quản 
lý, cán bộ phụ 
trách hỗ trợ 
người dùng 
Các chuyên gia, 
chuyên viên tư 
vấn hỗ trợ giảm 
đáp vấn đề 
… 

 
E. Nhóm giao diện ứng dụng Coop.66 

Công năng chính Giao diện web Ứng dụng di động 
(Android & iOS) 

Giới thiệu chung ứng dụng • • 
Liên hệ quản lý hệ thống • • 
Đăng ký tham gia • • 

 

Quản trị hệ thống (Admin) •  
Quản lý tài khoản, phân quyền •  
Quản lý đóng mở, khóa, treo tài khoản •  
Quản lý danh mục, chuyên mục •  
Quản lý hồ sơ, văn bản, dữ liệu •  
Quản lý truy vết, sự cố hệ thống •  
Quản lý bài sai, spam… •  
Quản lý giám sát từ “xấu”, từ “cấm” •  
Quản lý phê duyệt, hạ, xóa nội dung •  
Quản lý báo cáo dữ liệu, xuất báo cáo •  

 

Đăng nhập, đăng xuất tài khoản  • 
Quản lý thông tin tài khoản cá nhân  • 
Quản lý, xây dựng hồ sơ năng lực HTX  • 
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Tìm kiếm, liên hệ cộng đồng đối tác  • 
Tạo chuyên mục, chủ đề  • 
Viết bài, hình ảnh, clips, đường dẫn, 
bình chọn, vị trí…  • 

Chọn chuyên mục chính cho các bài 
đăng (kinh tế HTX, chuyển đổi số HTX, 
khoa học công nghệ, thông tin mùa vụ, 
cảnh báo bất lợi, tri thức nông nghiệp, 
tư vấn nông nghiệp, giao dịch nông 
nghiệp, văn hóa văn nghệ, thông báo 
cảnh báo, Thông tin BQT…) 

 • 

Đính kèm nhóm, HTX có liên quan vào 
nội dung đăng tải  • 

Quản lý lượng khách theo dõi TT HTX  • 
Xem danh sách cộng đồng HTX trong 
ứng dụng  • 

Chọn lựa theo dõi thông tin các nhóm 
chuyên đề và HTX mình quan tâm  • 

Nhận các thông báo bài, nội dung mới  • 
Bình chọn và thảo luận các bài đăng  • 
Đánh giá và phản ánh nội dung không 
hợp lệ, sai quy định  • 

Chia sẻ nội dung đến ứng dụng khác  • 
Nhận các thông báo bài, nội dung mới  • 
Xem các nội dung “Tri thức” nông 
nghiệp theo từng chủ đề bằng văn bản 
điện tử,  hình ảnh, clip, bài báo… 

 • 

Liên hệ tư vấn đến các nhóm chuyên gia 
trực tiếp từ ứng dụng  • 

Đánh giá, định bệnh, chẩn đoán nông 
nghiệp thông qua hình ảnh bằng công 
nghệ  trí tuệ nhân tạo AI 

 • 

Tạo các thông tin mùa vụ, kế hoạch sản 
xuất, công bố cộng đồng, đồng bộ vùng 
nguyên liệu trên bản đồ số 

 • 

Tham gia các tiện ích: tuyển dụng, nhu 
cầu mua, nhu cầu bán, nhu cầu thuê 
mướn, mua bán rao vặt, thương mại điện 
tử 

 • 

Liên hệ, phản ánh, góp ý đến Ban quản 
trị ứng dụng  • 

Nhận thông tin thời tiết, tình trạng nước, 
chỉ số viễn thám nông nghiệp theo lịch 
(ngày, tuần, tháng) 

 • 



 

 6 

Quản lý độ tương tác của tài khoản  • 
Nhận thông báo, cảnh báo, hướng dẫn từ 
Ban quản trị Coop.66  • 

 
F. Các tham gia ứng dụng Coop.66 

F1. Đối với tài khoản của HTX (nhóm A) 
Bước 1 : Tải ứng dụng về điện thoại, truy cập ứng dụng trên điện thoại thông minh 
Bước 2 : Tạo mới tài khoản, cung cấp thông tin, xác thực OTP 
Bước 3 : Chọn tên HTX trong danh sách ứng dụng cung cấp (tìm kiếm tên, kéo chọn) 
và chọn nút “gửi đăng ký tham gia”. Chờ nhận email chấp thuận mở tài khoản và 
bắt đầu sử dụng tài khoản tại Coop.66 
Bước 3.1 : Trong trường hợp tên HTX chưa có tên trong danh sách, chọn mục “HTX 
chưa có trong danh sách” và điền chính xác tên HTX muốn đăng ký và ô yêu cầu. 
Tên HTX mới sẽ được thông báo đến BQT kiểm tra và xét duyệt, tài khoản đăng ký 
sẽ “Tạm” ở trạng thái khách vãng lai và sẽ nhận được email thông báo cập nhật, 
nâng cấp tài khoản khi tên HTX mới được chấp thuận đưa vào ứng dụng từ BQT 
Bước 4 : Đăng nhập vào hệ thống bằng số điện thoại của thông tin tài khoản đã đăng 
ký và nhận OTP từ tin nhắn để xác thực đăng nhập (tối đa độ bảo mật cho tài khoản) 
 

F2. Đối với đối tượng hỗ trợ & chuỗi cung ứng (nhóm B,C)  
Bước 1 : Tải ứng dụng về điện thoại, truy cập ứng dụng trên điện thoại thông minh  
Bước 2 : Tạo mới tài khoản, cung cấp thông tin, xác thực OTP 
Bước 3 : Chọn danh mục các nhóm ngành nghề hỗ trợ (có thể chọn cùng lúc nhiều 
nhóm) và chọn nút “gửi đăng ký tham gia”. Chờ nhận email chấp thuận mở tài khoản 
và bắt đầu sử dụng tài khoản tại Coop.66 
Bước 4 : Đăng nhập  vào hệ thống bằng số điện thoại của thông tin tài khoản đã đăng 
ký và nhận OTP từ tin nhắn để xác thực đăng nhập (tối đa độ bảo mật cho tài khoản) 
 

F3. Đối với tài khoản khách vãng lai 
Bước 1 : Tải ứng dụng về điện thoại, truy cập ứng dụng trên điện thoại thông minh 
Bước 2 : Tạo mới tài khoản, cung cấp thông tin, xác thực OTP 
Bước 3 : Chọn vào nút “ Khách vãng lai” và chọn nút “gửi đăng ký tham gia”. Chờ 
nhận email chấp thuận mở tài khoản và bắt đầu sử dụng tài khoản tại Coop.66 
Bước 4 : Đăng nhập vào hệ thống bằng số điện thoại của thông tin tài khoản đã đăng 
ký và nhận OTP từ tin nhắn để xác thực đăng nhập (tối đa độ bảo mật cho tài khoản) 
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Quy trình đăng ký tài khoản Coop.66

Người dùng CQQL / ADMINHệ Thống

Bắt Đầu

Chọn Đăng ký
Hiển thị màn 
hình đăng ký

Nhập thông 
tin đăng ký

Kiểm 
tra

Không 
duyệt

DuyệtEmail đăng 
ký thành công

Đăng ký 
thành công

Xác thực
Số ĐT đăng ký

OTP (sms)

Email thông báo

Lưu trữ

Blockchain Lưu vết
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Đăng nhập tài khoản Coop.66 

Người dùng CQQL / ADMINHệ Thống

Đăng nhập 
thành công

Bắt Đầu

Chọn 
Đăng nhập

Hiển thị 
đăng nhập

Nhập tên User
là: Số điện thoại

Kiểm 
tra

Báo lỗi

Thành 
công

Lưu vết

Xác thực
Số ĐT đăng ký

OTP (sms)

Lưu trữ

Blockchain

Lưu vết
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G. Kế hoạch triển khai ứng dụng Coop.66 
G1. Giai đoạn 01:  

Là giai đoạn hình thành và kiện toàn ứng dụng Coop.66 
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT phối hợp cùng các Sở Nông nghiệp & PTNT,  

Chi cục PTNT trên một số địa bàn triển khai thực hiện thí điểm các nội dung chính 
như sau: 

Ö Mở tài khoản tham gia cho 100 HTX có trong danh sách tham gia vào cộng 
đồng HTX ứng dụng Coop.66 

Ö Triển khai các hoạt động tập huấn, hướng dẫn, hội thảo, truyền thông đến các 
HTX và các cán bộ phụ trách sử dụng, vận hành ứng dụng Coop.66 

Ö Tổng hợp ý kiến, đánh giá, nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng Coop.66 
Ö Thời gian thực hiện giai đoạn 1 từ tháng 04/2022 đến tháng 06/2022 

 
G1. Giai đoạn 02:  

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT triển khai các hoạt động nâng cấp, mở rộng đầu 
tư hạ tầng CNTT, tổ vận hành và ổn định hoạt động của ứng dụng Coop.66 . Đồng 
thời mở rộng các tính năng, tiện ích hỗ trợ hoạt động canh tác sản xuất và phát triển 
kinh tế số HTX một cách chủ động 

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT phối hợp cùng các Sở Nông nghiệp & PTNT,  
Chi cục PTNT mở rộng triển khai rộng rãi cho các HTX trên Toàn Quốc đều có thể 
tham gia vào ứng dụng với các nội dung: 

Ö Mục tiêu đạt tối thiểu là 10.000 tài khoản HTX tham gia ứng dụng Coop.66 
đến tháng 06/2023 

Ö Triển khai các hoạt động mở rộng tập huấn, hướng dẫn, hội thảo, truyền thông 
đến các HTX và các cán bộ phụ trách trên Toàn Quốc sử dụng, vận hành ứng 
dụng Coop.66 

Ö Tổng kết, đánh giá, báo cáo, nâng cấp, mở rộng ứng dụng Coop.66 
Ö Thời gian thực hiện giai đoạn 2 từ tháng 07/2022 đến tháng 07/2023 

 
H. Thông tin liên hệ hỗ trợ: 
Đơn vị chủ trì : Cục Kinh tế hợp tác & PTNT ~ Bộ Nông nghiệp & PTNT 
Website : https://dcrd.gov.vn  
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội 
Liên hệ : 0983 588 519 (Ông Nguyễn Tiến Định ~ Trưởng phòng . KTHT) 
 

Đơn vị quản lý tại địa phương : 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Chi cục Phát triển nông thôn 
 

Đơn vị kỹ thuật chuyển đổi số : Công ty Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom 
Website : https://dgk.vn 
Liên hệ : 0973 962 274 (Ông Lê Hoài Nam ~ Trưởng phòng kỹ thuật dự án) 
Email : info@dgk.vn 


