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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên và Doanh nghiệp trong ngành:










Hội Da-Giày luôn tổ chức các buổi họp mặt, gặp gỡ, trao đổi ý kiến, các đợt khảo sát để
nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của Hội viên và Doanh nghiệp.
Hội là hạt nhân đoàn kết giúp đỡ phát huy truyền thống nghề nghiệp, hỗ trợ và phối hợp
các hoạt động của Hội viên nhằm ổn định và phát triển ngành nghề.
Hội là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền TP. và các cơ quan hữu quan trong
việc đề đạt ý kiến, nguyện vọng của Hội viên và giải quyết những vấn đề liên quan đến
phát triển ngành da giày nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho kinh doanh.
Hội quan tâm tới việc đào tạo chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp phát huy truyền thống nghề
nghiệp, tạo công ăn việc làm cho con em Hội viên, thường xuyên và kịp thời giúp đỡ các
Hội viên tuổi cao, sức yếu, đời sống khó khăn.
Hội khuyến khích và hướng dẫn Hội viên thực hiện các chính sách xã hội và các phong
trào quần chúng ở thành phố. Hợp tác với các tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm túc bộ
luật lao động
Hàng năm Hội tổ chức lễ giỗ tổ để tưởng nhớ công đức của các vị sư tổ đã phát triển
nghề làm giày dép ở nước ta và xây dựng mối quan hệ tương thân tương ái trong ngành.

Cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh cho Hội viên và Doanh nghiệp:









Hội thường xuyên cung cấp cho Hội viên thông tin kinh tế nói chung và các thông tin
chuyên ngành, thông tin về hoạt động của Hội và Hội viên, thông tin kỹ thuật, công nghệ
và thị trường.
Hội tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề, các lớp huấn luyện để giúp Hội viên
trao dồi kinh nghiệm nghề nghiệp, phát triển năng lực kinh doanh và khả năng cạnh tranh
trong nước và quốc tế.
Hội làm công tác chắp nối kinh doanh, tạo điều kiện hợp tác, liên kết với các đối tác
trong và ngoài nước và giữa các Hội viên với nhau để cùng phát triển.
Hàng năm, Hội tổ chức Hội chợ Sản phẩm và Thời trang Da Giầy - SLS tại TP. Hồ Chí
Minh giới thiệu các thành tựu của ngành cho khách hàng trong và ngoài nước. Hội cũng
đồng thời tổ chức và hỗ trợ cho Hội viên và Doanh nghiệp tham dự các hội chợ da giày
quốc tế và các đợt khảo sát thị trường trong và ngoài nước nhằm giúp các Doanh nghiệp
tiếp thị phát triển thị trường.
Hội cũng làm công việc tư vấn hướng dẫn và chỉ dẫn giúp các Doanh nghiệp phát triển
đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Tự củng cố và hoàn chỉnh tổ chức Hội
Để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Hội viên và cộng đồng:




Hội xây dựng các quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu phát triển
của Hội viên, cộng đồng và của ngành.
Hội chăm lo phát triển năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức và sức mạnh tài chính để
thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Hội thực hiện việc đào tạo và huấn luyện nhân viên văn phòng Hội để nâng cao tính
chuyên nghiệp trong mọi mặt công tác.

Hội phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước:
Để thúc đẩy quá trình phát triển ngành và phục vụ cộng đồng được tốt hơn, Hội xây dựng
các quan hệ hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan và tổ chức sau đây:
Trong nước:









Hiệp Hội Da-Giày Việt Nam.
Hội Da Giày Hà Nội.
Hiệp Hội Da Giày Hải Phòng.
Hội Da Giày Quận 4. HCM
Phòng TM và CN Việt Nam.
Viện Nghiên cứu Da Giày Việt Nam
Sở Công nghiệp, Sở Thương mại, Sở KHĐT TP.HCM.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC TP.HCM, . . .
Nước ngoài:








Tổ chức ZDH CHLB Đức.
Quỹ Châu Á.
MPDF.
Hiệp hội các nhà Chế tạo Máy Thuộc da và Làm Giày ASOMAC Italy.
PISIE Italy.
Trung tâm Thông tin Thương mại EU, . . .

Hội hiện đang theo đuổi thực hiện các dự án phát triển ngành sau đây:
1.
2.
3.
4.

Dự án thành lập Trường Nghiệp vụ Kỹ thuật Chuyên ngành Da-Giày.
Dự án thành lập Làng Nghề Giày Thủ Công TP. HCM.
Dự án thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại Ngành Da-Giày tại TP.HCM.
Dự án thành lập Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Ngành Da-Giày tại TP.HCM.

