
 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Thông tin Hiệp Hội 

- Tên Tiếng Việt:  HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG 

- Tên Tiếng Anh:  HAU GIANG BUSINESS ASSOCIATION 

- Tên viết tắt:   HGBA 

- Mã số thuế:   6300056004-002 

- Người đại diện:  Nguyễn Thái Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hiệp hội 

- Địa chỉ:   Số 09, Đường Điện Biên Phủ, Phường 5 

- Slogan của Hiệp hội:  Doanh nghiệp Hậu Giang – Sẵn sàng hội nhập 

         (Hau Giang Enterprises- Ready for affiliation). 

- Điện Thoại:   0778 148 668 

- Email:    info@hgba.vn 

- Website:    www.hgba.vn 

www.hiephoidoanhnghieptinhhaugiang.vn 

- Số Tài khoản:  0111000350539 
- Tại:    Vietcombank Chi Nhánh Cần Thơ 

- Chủ tài khoản:  Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Hậu Giang 

2. Giới thiệu về Hiệp hội Doanh Nghiệp Hậu Giang 

Hiệp hội doanh nghiệp Hậu Giang là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của 

Doanh nhân, doanh nghiệp Tỉnh Hậu Giang, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh 

vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và 

sự thành đạt của hội viên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Hậu 

Giang nói riêng và đất nước nói chung. 

Hiệp Hội Doanh nghiệp Hậu Giang thành lập theo Quyết định Quyết định số 

31/QĐ- UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Sự 

ra đời của Hiệp hội là bước ngoặt quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và 

đánh dấu sự phát triển vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, chế 

biến, kinh doanh và dịch vụ. Mọi hoạt động của Hiệp Hội đều tuân thủ pháp luật của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ của Hiệp Hội và theo Luật 

pháp quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận. 

3. Tầm nhìn & sứ mệnh 

Hiệp hội đặc biệt chú trọng các hoạt động nâng cao năng lực của Doanh nhân 

và doanh nghiệp. Với tầm nhìn và sứ mệnh “kết nối doanh nghiệp Hậu Giang với 

thế giới” (Connecting Hau Giang Business to the world) là một bước trưởng 

thành trong tư duy và văn hóa hành động. Với mong muốn là đầu mối để kết nối các 

doanh nghiệp Hậu Giang với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, góp phần 

nâng cao vị thế của Hậu Giang trên trường quốc tế. 
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4. Mục tiêu: 

Trải qua 04 năm hình thành và phát triển. Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Hậu 
Giang đã có những bước tiến rõ rệt. Mục tiêu năm 2020, tất cả các doanh nghiệp trên 
địa bàn Tỉnh đều được tham gia vào Hiệp hội. 

5. Giá trị cốt lõi: 

- Tin tưởng: xây dựng tính toàn vẹn và tin tưởng lẫn nhau, hội viên tin tưởng, 
đối tác tin tưởng. 

- Kết nối: kết nối hội viên trên địa bàn, đối tác ngoài hội, đối tác trong nước và 
ngoài nước. 

- Tôn trọng: xây dựng Hiệp hội văn minh, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa 
các hội viên và đối tác ngoài hội. 

6. Lãnh đạo Hội: 

- Chủ tịch:  
+Ông Nguyễn Thái Bình: Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết 
Hậu Giang 

- Phó chủ tịch: 

+ Ông Phạm Tiến Hoài- Giám đốc Công ty TNHH MTV CBNS Tiến Thịnh. 

+ Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư 

dầu khí Nam Sông Hậu 

+ Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường 
Cần Thơ. 

7. Chức năng và nhiệm vụ của hội 

Tập hợp ý kiến và các vấn đề doanh nghiệp quan tâm để đề xuất với Chính 
quyền nhằm xây dựng các chính sách có hiệu quả nhất, tạo các điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp hội viên phát huy khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong tình 
hình kinh tế mới; 

Tổ chức thực hiện liên kết và hỗ trợ giữa các hội viên để thỏa thuận điều hòa 
giá cả, chất lượng sản phẩm và phân công thị trường; là tổ chức trung gian nghiên cứu 
khảo sát, điều tra thị trường, giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường; 

Cung cấp thông tin, dịch vụ, tư vấn cho doanh nghiệp về các lĩnh vực kinh tế, 
các tiến bộ kỹ thuật; huấn luyện kỹ năng quản trị doanh nghiệp để nâng cao trình độ 
cán bộ quản lý của doanh nghiệp; 

Hoạt động dựa trên cơ sở điều lệ được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hậu Giang phê 
duyệt, Hiệp hội có mối quan hệ tích cực với các Hiệp hội, đơn vị, cơ quan Trung ương, 
địa phương và tổ chức khác để hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt 
động tại Việt Nam. 

8. Các hoạt động chính 

Đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương chính sách Pháp luật: thường xuyên thảo 
luận với các doanh nghiệp hội viên, nắm bắt những vấn đề khó khăn trong sản xuất  
 



 

 
 
 
 
 
kinh doanh, kết hợp với ý kiến của các Chuyên gia để phản ánh đến Chính quyền và 
các cơ quan chức năng tìm giải pháp tháo gỡ và có chính sách hiệu quả tạo môi trường 
thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh. 

Tìm kiếm, phát triển thị trường và hoạt động thương mại: tổ chức Hội chợ, triển 
lãm, trưng bày sản phẩm; tổ chức gặp gỡ giữa người bán, người mua và tích cực tham 
gia với tư cách đại biểu thương mại tại các hội chợ trong nước và ngoài nước, nhằm 
xúc tiến thương mại tại các hội chợ trong và ngoài nước, nhằm xúc tiến thương mại, 
tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và cung cấp thông tin về thị trường tiềm 
năng, hoặc để trao đổi thầu phụ. 

Huấn luyện đào tạo: Đào tạo kỹ năng quản trị Doanh nghiệp, kỹ thuật để nâng 
cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân. Xây dựng 

chuẩn hóa giáo trình đào tạo phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

9. Thông tin và liên kết 

Thường xuyên cung cấp văn bản pháp luật: tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu 
giữa các Hội ngành nghề, Câu lạc bộ Doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp xúc 
thương mại điện tử và Website; cung cấp các thông tin cần thiết cho sự phát triển của 
Doanh nghiệp như tài chính, thuế, thương mại, chủ trương chính sách của Chính phủ; 
xây dựng các dữ liệu về hội viên…… 


