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    Kính gửi:        Quý Doanh nghiệp Hội viên 

(V/v: kêu gọi tài trợ tổ chức họp mặt hội viên cuối năm 2020 & Mừng Xuân Tân Sửu 2021) 

Năm 2020 với diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu Covid 19 và biến động giá cả 

nguyên liệu nhựa, tuy nhiên qua số liệu tổng kết sơ bộ sản lượng tiêu thụ nhựa tại thị trường 

Việt Nam năm 2020 vẫn có tăng trưởng khoảng 3%, doanh số sản phẩm nhựa xuất khẩu cũng 

tăng khoảng 2-3% so với năm 2019, đó cũng là một động lực và tín hiệu lạc quan cho ngành 

Nhựa Việt Nam trong thời gian tới. 

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên trong năm 2020, Hiệp hội Nhựa Việt Nam gần 

như không tổ chức được các buổi họp dành cho các hội viên. Vì vậy, buổi họp mặt hội viên 

cuối năm lần này sẽ có nhiều thông tin mà các doanh nghiệp hội viên cần chia sẽ và trao đổi 

những công việc đã diễn ra trong năm qua và cùng nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác, xây dựng 

và phát triển cho các hoạt động của ngành trong năm mới. Buổi “Họp mặt Hội viên cuối 

năm & Mừng xuân Tân Sửu 2021” sẽ được tổ chức vào lúc 16h00 ngày 21/01/2021 Hội 

trường tầng trệt, Khách sạn Continental Saigon, số 132 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM 

Để trang trải một phần kinh phí tổ chức, Hiệp hội trân trọng mong nhận được sự tham 

gia đóng góp và hỗ trợ tích cực của Quý Doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội sẽ đặt logo của quý 

doanh nghiệp vào phông chính sân khấu cùng với các đơn vị tài trợ khác và trên trang chủ 

website của Hiệp hội (đính kèm phiếu đăng ký tài trợ). 

Một lần nữa, Hiệp hội nhựa Việt Nam xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe 

đến toàn thể Quý doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn. 
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