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    Kính gửi:        Quý Doanh nghiệp Hội viên 

        (V/v: kêu gọi tài trợ tổ chức họp mặt hội viên đầu năm 2022) 

Thay mặt Ban Chấp Hành Hiệp Hội Nhựa Việt Nam, chúng tôi gửi đến Quý Doanh 

nghiệp Hội viên lời thăm hỏi và kính chúc Quý Doanh nghiệp luôn Bình an, Vững vàng lèo 

lái con thuyền doanh nghiệp tiến xa và thành công hơn nữa. 

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 lần thứ 4, 

có thời điểm chuỗi cung ứng bị đứt gãy và phí vận chuyển gia tăng đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến cả nền kinh tế. Trước sự tác động đó, Ngành Nhựa Việt Nam cũng chịu tác động 

nặng nề nhất bởi dịch COVID 19, doanh nghiệp Nhựa gặp nhiều khó khăn trong hoạt động 

sản xuất và kinh doanh. 

 

Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh dần được phục hồi, từng bước hoạt động trở 

lại ổn định trong trạng thái bình thường mới. Nền kinh tế dần ổn định, lạm phát được kiểm 

soát, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực, khắc phục được nhập siêu và trở lại xuất 

siêu.  

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên trong năm 2021, Hiệp hội Nhựa Việt Nam gần 

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

Xuân Nhâm dần 2022 sẽ là dịp để các DN Hội viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ, 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 đầu Năm Nhâm dần 2022” sẽ được tổ chức vào lúc 15h00 

ngày 17/03/2022 tại Continental Saigon Hotel, 132-134 Đồng Khởi, Quận 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 và quảng cáo trên Tạp chí Thế Giới Nhựa (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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