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Đơn vị thực hiện:

Số lượng các HTX nông nghiệp năm 2020 theo ngành hàng 

Nguồn: DRV 2021

HTX SX Rượu vang 
148 (8,4%)   

Dịch vụ hàng hóa 347 (19,7%)

Ngành sữa 168 (9,5%)

Ngành thịt và chăn nuôi 75 (4,2%)

Rau củ quả làm vườn 82 (4,6%) 

HTX sản xuất tập trung 524 (29,7%)

Các HTX khác
422 (23,9%)

Tổng cộng
1766 HTX



Đơn vị thực hiện:

▪ 66 % sản lượng chế biến sữa

▪ 50 % sản lượng lương thực trên thị trường

▪ 45 % doanh thu tiêu thụ rau và hoa quả

▪ 33 % doanh thu thương mại trong chăn nuôi

▪ 33 % sản lượng rượu nho
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Vai trò của các HTX trong một số lĩnh vực nông nghiệp của Đức

Nguồn: DRV 2021
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Đơn vị thực hiện:

Giới thiệu về HTX Labag, 1 HTX dịch vụ tổng hợp

100 Jahre LABAG Raiffeisen eG - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-SEyY_-QNXk


Đơn vị thực hiện:



Đơn vị thực hiện:

Hợp tác xã áp dụng giải pháp số nào?

Tài chính & 
kế toán

Quản lý
bán hàng

Quản lý
chuỗi cung
ứng

Quản lý
kho

Quản lý
nhân sự

Cách thức
giao hàng

Sản xuất

ERP System: hệ thống quản lý
nguồn lực của doanh nghiệp

Đơn vị cung
cấp dịch vụ:

Tính năng
di động

Tích hợp

Khả năng
tương tác



Đơn vị thực hiện:

Mục lục

Giới thiệu tổng thể về vai trò của khu vực kinh tế HTX 
trong nền nông nghiệp Đức

Các giải pháp công nghệ mà một HTX DVNN 
tổng hợp của Đức sử dụng

HTX trong bối cảnh thương mại điện tử
bùng nổ

Đề xuất cho Việt Nam



Đơn vị thực hiện:

Liệu HTX có còn là một mô hình thích hợp trong thời đại kinh tế số?

➢ Làm thế nào để HTX với số lượng thành viên hạn chế, địa bàn

không quá rộng lớn có thể chống chịu với áp lực cạnh tranh khốc

liệt của thị trường?

➢ LABAG và 29 HTX dịch vụ nông nghiệp khác đã cùng góp vốn với

nhau thành lập Cty TNHH Raiffeisen Networld để giải quyết

những bài toán khó trong nền kinh tế số



Đơn vị thực hiện:

Trang thương mại điện tử của các HTX dịch vụ nông nghiệp ở Đức



Đơn vị thực hiện:

Tại sao lại là 1 trang web mua sắm riêng của các HTX dịch vụ nông nghiệp?

➢ Cung cấp giải pháp trọn gói, đáng tin cậy cho các thành viên và

các khách hàng khác có nhu cầu mua nguyên liệu đầu ra

➢ Thông thường, các thành viên vẫn thực hiện giao dịch trực tiếp

với HTX của chính mình, trang web chỉ là diễn đàn cung cấp giải

pháp số trọn gói, đảm bảo bảo mật dữ liệu

➢ Trong trường hợp HTX của chính mình không cung cấp mặt hàng

mà thành viên cần mua, họ có thể tìm mặt hàng đó ở “shop” của

các HTX khác, qua đó giúp HTX đảm bảo đáp ứng được tốt hơn

nhu cầu của thành viên

➢ Hỗ trợ các HTX trong việc cung cấp dịch vụ kịp thời đến các thành

viên, giải pháp thanh toán đơn giản, an toàn
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Đơn vị thực hiện:

Bài học gì từ câu chuyện của các HTX dịch vụ NN của Đức?

➢ Chuyển đổi số là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư tốn kém, đôi lúc

1 HTX không thể làm được một mình

➢ Khi thị trường có các giải pháp phù hợp: HTX tự lựa chọn giải

pháp, lựa chọn cho mình các phần mềm phù hợp, có thể tích hợp

với nhau để có một giải pháp mang tính hệ thống (ERP) 

➢ Khi thị trường chưa có giải pháp phù hợp: Các HTX cùng hợp tác

với nhau để tự tìm cho mình một giải pháp phù hợp nhất cho

mình (Cách tiếp cận giúp đỡ lẫn nhau để tự giúp đỡ mình “help 

for self-help”). Những thông tin thu thập được trên website bán

hàng này, các HTX sẽ được sử dụng để tự phân tích thông tin cho

mình chứ không bị lợi dụng hay lãng phí tài nguyên thông tin 

(data science)



Đơn vị thực hiện:

Đề xuất một số giải pháp

➢ Cần chú trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các ngân hàng 

dữ liệu đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp để HTX có cơ hội 

tham gia vào nền kinh tế số

➢ Cần đào tạo đội ngũ nhân sự của HTX để họ mạnh dạn áp dụng 

CNTT vào trong sản xuất, quản trị (có thể bắt đầu từ công tác kế 

toán....)

➢ Cần có đội ngũ cán bộ tư vấn để đồng hành cùng HTX trong công 

cuộc chuyển đổi số (Liên minh HTX, cán bộ các sở, ban ngành..)

➢ HTX cần phải có sự liên kết với nhau để có thể tự tìm cho mình 

các giải pháp phù hợp (tham gia vào liên hiệp HTX, góp vốn vào 

các doanh nghiệp IT....)



Đơn vị thực hiện:

Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi?

Văn phòng dự án DGRV Việt Nam
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