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THƯ MỜI 

HỌP MẶT HỘI VIÊN CUỐI NĂM VÀ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 

Kính gửi:   Quý Doanh Nghiệp Hội viên  
                                                               

Hiệp hội Nhựa Việt Nam – VPA trân trọng kính mời Quý Hội viên đến tham dự 

buổi sinh hoạt “Họp mặt Hội viên cuối năm & Mừng Xuân Tân Sửu 2021” với 

một số nội dung cơ bản sau:  

Nội dung:  

 Tổng kết các hoạt động của Hiệp hội trong năm 2020 & tình hình sản xuất kinh 

doanh, xuất khẩu ngành nhựa năm 2020; 

 Thông báo chương trình hoạt động của Hiệp hội năm 2021; 

 “Tình hình Kinh tế thế giới và Việt Nam - Cơ hội và Thách thức cho các Doanh 

nghiệp Việt Nam” do Ông Lê Đăng Doanh – Chuyên gia kinh tế cấp cao trình bày;  

 “Xu hướng thị trường nguyên liệu nhựa trong năm 2021” do Ông Đinh Đức Thắng 

– Trưởng ban Nguyên liệu Hiệp hội Nhựa Việt Nam trình bày; 

 Trao chứng nhận Hội viên mới; 

 Cập nhật chủ trương, chính sách và những văn bản mới về nhập khẩu phế liệu Nhựa 

và định hướng nền kinh tế tuần hoàn của Chính phủ; 

 Ý kiến đóng góp của các Hội viên; 

 Mời dự tiệc tối – Giao lưu Văn nghệ. 

Thời gian:  Thứ Năm, 16h00 ngày 21/01/2021 

Địa điểm: Khách sạn Continental Saigon, số 132 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM 

Phí tham dự:  500.000 VNĐ/người (Mỗi Hội viên được miễn phí 01 người) 

Để chuẩn bị kinh phí tổ chức, Hiệp hội rất mong nhận được sự tham gia tài trợ của 

các Doanh nghiệp cho sự kiện cuối năm này, Hiệp hội sẽ đặt Logo của Quý Doanh 

nghiệp trên sân phông chính sân khấu (Vui lòng xem phiếu đăng ký tài trợ đính kèm).                                               

Hiệp hội Nhựa Việt Nam rất mong Quý Hội viên đến tham dự và đóng góp ý kiến 

để hoạt động của Hiệp hội ngày một tốt hơn. Vui lòng liên hệ về Văn phòng HHNVN 

để đăng ký tham dự - Tel: 028-35218552 – Fax: 028-35218554, E-mail: 

hongmyvpa68@gmail.com/ nguyenthingocdung2003@yahoo.com.  

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. 

HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 
                 CHỦ TỊCH  

           

 

 

              HỒ ĐỨC LAM                    
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