
1

GIỚI THIỆU BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ

NĂNG LỰC CỦA CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 06/3/2015
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Năng lực định hướngchiến lược
Năng lực lãnh đạo vàquản trị
Năng lực tài chính và cơsở vật chất

Năng lực phục vụ hộiviên
Năng lực tham gia góp ývà đề xuất kiến nghịchính sách, pháp luật

Năng lực xây dựng vàphát triển cộng đồngdoanh nghiệp

Biểu tự đánh giá năng lực của hiệp hội

Hợp thành bởi50 chỉ tiêuĐánh giá trên5 cấp độ (1-Sơ khởi, 3-Ổn định, 5-Pháttriển)
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(1) Năng lực Định hướng chiến lược
• (1) Xây dựng chiến lược phát triển trong nhiệm kỳ;
• (2) Tham vấn ý kiến để xây dựng, hoàn thiện chiến lược;
• (3) Công bố chiến lược phát triển;
• (4) Đánh giá việc thực hiện chiến lược;
• (5) Xây dựng kế hoạch/chương trình hoạt động thường niên;
• (6) Tham vấn ý kiến để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch/chương trình hoạt động thườngniên;
• (7) Công bố kế hoạch/chương trình hoạt động;
• (8) Đánh giá việc thực hiện kế hoạch/chương trình hoạt động

(2) Năng lực lãnh đạo và quản trị(1) Lựa chọn thành viên Ban chấp hành;(2) Kế hoạch kế nhiệm;(3) Năng lực của ban lãnh đạo thường trực;(4) Năng lực quản trị của Văn phòng hiệp hội;(5) Năng lực của cán bộ trưởng các bộ phận (Ban/Trung tâm/phòng chức năng);(6) Năng lực của nhân viên;(7) Phân quyền-thúc đẩy hiệu quả hoạt động của bộ máy hiệp hội;(8) Quy chế quản trị của hiệp hội;(9) Tổ chức các nhóm, tổ hội viên tạo thuận lợi cho việc giao lưu, gắn kết;(10) Đánh giá hiệu quả một số hoạt động quan trọng của hiệp hội.
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(3) Năng lực Tài chính và cơ sở vật chất(1) Quy chế tài chính của hiệp hội;(2) Kế hoạch tài chính thường niên của hiệp hội;(3) Công khai, minh bạch về tài chính;(4) Mức độ bền vững về tài chính;(5) Mức độ đa dạng về nguồn thu;(6) Văn phòng làm việc;(7) Trang thiết bị, máy móc phục vụ làm việc;(8) Ứng dụng công nghệ thông tin;(9) Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ.

(4) Năng lực Phục vụ hội viên
(1) Kế hoạch cung cấp dịch vụ;(2) Tham vấn ý kiến để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch cung cấp dịch vụ;(3) Lựa chọn dịch vụ (cụ thể) cung cấp cho hội viên ;(4) Đánh giá chất lượng của các dịch vụ mà hiệp hội cung cấp;(5) Nhân sự triển khai việc cung cấp dịch vụ;(6) Cung cấp kiến thức chuyên môn cho hội viên;(7) Huấn luyện kỹ năng cho hội viên;(8) Cung cấp dịch vụ tư vấn;(9) Hỗ trợ hội viên giải quyết vướng mắc với cơ quan quản lý nhà nước.
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(5) Năng lực tham gia ý kiến và đề xuất kiến nghị xây dựng chínhsách, pháp luật
• (1) Bố trí nguồn lực phục vụ công tác tham gia ý kiến và kiến nghị chính sách, pháp luật;
• (2) Hài hòa hóa lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hội viên và lợi ích chung của xã hội;
• (3) Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật;
• (4) Tiến hành theo dõi, đánh giá việc phản hồi và giải quyết của CQNN sau đóng góp kiếnnghị;
• (5) Hiệu quả của công tác kiến nghị chính sách, pháp luật;
• (6) Liên kết với các hiệp hội khác trong đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật;
• (7) Sử dụng truyền thông trong đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật.

(6) Năng lực xây dựng và hỗ trợ phát triển cộng đồngdoanh nghiệp(1) Kế hoạch phát triển hội viên;(2) Kế hoạch xây dựng và bảo vệ uy tín/hình ảnh của HHDN;(3) Thiết lập mạng lưới liên kết kinh doanh trong hiệp hội;(4) Thiết lập mạng lưới liên kết kinh doanh với các HHDN khác;(5) Cơ sở dữ liệu hội viên;(6) Xây dựng kế hoạch phát triển ngành/cộng đồng doanh nghiệp;(7) Thiết lập tiêu chuẩn/quy chuẩn nhằm nâng cao năng lực của doanhnghiệp hội viên.
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Đối tượng sử dụng bộ công cụHội viênCán bộ hiệp hộiBan lãnh đạo
Các bước áp dụng bộ công cụ

Bước 1:Đánh giácác Chỉ tiêucụ thể

Bước 2:Đánh giá kếtquả của từngChỉ số thànhphần

Bước 3:Đánh giá tổngthể
Bước 4:Đề xuất kếhoạch cảithiện
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Sử dụng ở đâu?
• Trên bảng Excel:

• Hoặc bản đánh giá trên mạng:www.hiephoi.VIBonline.com.vn.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Email hỗ trợ của nhóm nghiên cứu:thachpn@vcci.com.vn / phamngocthach@gmail.com (Anh Thạch)hoặc thuypm@vcci.com.vn / thuypminh@gmail.com (Chị Thủy)


