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THƯ MỜI 

Tham dự Hội thảo “Quy định về đồ chơi và vật liệu tiếp xúc thực phẩm xuất khẩu 

sang thị trường châu Âu và Mỹ” 

          Kính gửi:   Quý Doanh nghiệp Hội viên, 
                                                               

Hiệp hội Nhựa Việt Nam – VPA phối hợp cùng Tập đoàn QIMA tổ chức sự kiện 

vào ngày 24 tháng 11 tới đây diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Vietnamplas 2022 từ ngày 
23-26/11/2022 (www.vietnamplas.com). Trong sự kiện này, chúng tôi sẽ trình bày Các 

quy định cập nhật mới nhất đối với đồ chơi và vật liệu tiếp xúc thực phẩm xuất 

khẩu sang Châu Âu và Hoa Kỳ. Hiệp hội Nhựa Việt nam xin trân trọng kính mời Quý 

Doanh nghiệp đến tham dự với một số nội dung cơ bản sau:  

Nội dung:  

9: 00 am – 9: 20 am: Khai mạc và giới thiệu của đại diện Hiệp Hội Nhựa Việt Nam 

9: 20 am – 9: 45 am: Giới thiệu tập đoàn QIMA 
9: 45 am – 10:30 am: Cập nhật luật định cho hàng đồ chơi xuất khẩu sang thị trường châu       

                                   Âu và Mỹ 

10:30 am -11:15 am: Cập nhật luật định cho vật liệu tiếp xúc thực phẩm xuất khẩu sang  

          thị trường châu Âu và Mỹ 

11: 15 am – 11:45 am: phần hỏi & đáp 

Thời gian: Thứ Năm, 09h00 ngày 24/11/2022 

Địa điểm:  Convention Room, Lầu 2, SECC, 799 Nguyễn văn Linh, Quận 7, Tp.HCM  

 
Hiệp hội Nhựa Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia 

cùng chúng tôi. Hội thảo sẽ mang lại những thông tin giá trị cho Quý vị để có thể tiếp 

cận và xuất khẩu hàng hóa vào thị trường châu Âu và Hoa kỳ. 

Chân thành cảm ơn. 

 

HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 
                 CHỦ TỊCH  

           

 

 

 

              HỒ ĐỨC LAM       

 

 

 

http://www.vietnamplas.com/


 

Hãy đến tham gia với chúng tôi! Chúng tôi rất muốn gặp bạn trực tiếp, trả lời bất kỳ câu hỏi 

nào bạn có thể có và thảo luận về cách chúng tôi có thể giúp bạn với nhu cầu kiểm tra của 

bạn. Giám đốc Điều hành Phòng thí nghiệm Châu Á của chúng tôi Keff Lau và Giám đốc 

Điều hành Phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Ming Lee từ QIMA Hồng Kông cũng sẽ có mặt trong 

ngày hôm đó để tham gia thảo luận của bạn. 

 

 

Diễn giả: 
Bà Tuyền Phạm, Quản lý Phòng thí nghiệm và Giám 
Đốc công ty TNHH QIMA Việt Nam 

Bà Tuyền Phạm hiện giữ bằng Kỹ Sư Hóa Học – Trường 
Đại Học Bách Khoa Thành phố HCM – Việt Nam và bằng 
Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh tại trường Maastricht 
School of Management (Hà Lan). Bà đang tiếp tục học 
nâng cao để lấy bằng Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại 

trường Swiss School of Business & Management (Thụy 
Sĩ). Bà có trên 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành 
Thử Nghiệm – Kiểm Định và Cấp Giấy Chứng Nhận, bà đã 
giữ một loạt vị trí từ quản lý kỹ thuật đến phát triển kinh 
doanh, quản lý chi nhánh Việt Nam của các công ty Thử 
Nghiệm Toàn Cầu trước khi gia nhập QIMA vào năm 2019. 

 

 

Bà Hạnh Nguyễn, Trưởng phòng thí nghiệm Lý 

Bà Hạnh Nguyễn tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ hóa 
tại trường Đại Học Thủy Sản Nha Trang (Việt Nam) và học 

nâng cao lấy bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường 
Đại học Leipzig (Đức). 
Trước khi vào làm tại công ty QIMA, Hạnh Nguyễn đã có 
11 năm kinh nghiệm làm cho tập đoàn đa quốc gia trong 
lĩnh vực thử nghiệm ở vị trí phó phòng, trực tiếp quản lí 
nhiều ngành hàng khác nhau như đồ chơi trẻ em, đèn cầy, 
hàng đồ gỗ cho trẻ em và người lớn, hàng tiêu dùng khác 

như đồ trang trí, túi xách vali, rèm cửa. 
 

 

 

 
 

 
 
 


