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THƯ MỜI 
 
HỌP MẶT HỘI VIÊN LẦN THỨ 13 NHIỆM KỲ V (2012-2017) 
 
Kính gửi:   Quý Doanh Nghiệp Hội viên Hiệp hội Nhựa 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên khu vực phía Bắc, Hiệp hội 
Nhựa Việt sẽ tổ chức buổi họp mặt giao lưu cũng như chia sẽ các thông tin liên quan đến ngành 
và tình hình hoạt động của Hội, Ban lãnh đạo HHNVN trân trọng kính mời quý doanh nghiệp đến 
tham dự buổi sinh hoạt “Họp mặt Hội viên lần thứ 13 Nhiệm kỳ V” với một số nội dung cơ bản sau: 
Nội dung: 

 

 

Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội trong 09 tháng đầu năm 2016; 
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, xuất khẩu của ngành Nhựa Việt Nam trong 09 
tháng đầu năm 2016 và dự báo tình hình cuối năm 2016; 
Giới thiệu Hội chợ PLASTICS VIETNAM 2017 do VPA và Công ty Enterprising 
Fairs (Ấn Độ) đồng tổ chức từ ngày 22-24/02/2017 tại Tp.HCM; 
“Giải pháp xử lý bề mặt khuôn tối ưu hóa quá trình chế tạo chi tiết nhựa” do chuyên 
gia từ Công ty Oerlikon Balzers Coating Singapore trình bày; 
“Thiết kế và tối ưu hóa hệ thống khuôn ép nhựa” do Công ty Tư vấn Vietbay trình bày; 
Ý kiến đóng góp của các Hội viên; 
Tiệc tối giao lưu. 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, 15h00 ngày 22/11/2016 
 

Khách sạn Quân Đội, 33C Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Khách sạn 

Thời gian: 

Địa điểm: 

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: 08-35218552 – Fax: 08-35218554, E-mail: hongmyvpa68@gmail.com/ 
nguyenthingocdung2003@yahoo.com 
 

Chân thành cảm ơn. 
 

Kính chào trân trọng. 
HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

HỒ ĐỨC LAM 

 


