
 

 

THƯ MỜI 

Diễn đàn Xuất khẩu 2017  

NHẬN DIỆN THỊ TRƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO                                   

TRONG XUẤT KHẨU  

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Xuất khẩu năm 2012, 2013, 2014 và 2015, nhằm 

đẩy mạnh cung cấp thông tin, định hướng thị trường và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho 

các Doanh nghiệp xuất khẩu thành phố trong thời buổi toàn cầu hóa, Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức Diễn đàn Xuất khẩu 2017 với chủ đề 

“Nhận diện thị trường và quản trị rủi ro trong xuất khẩu của doanh nghiệp              

Việt Nam” vào lúc Ba, ngày 08  8 năm 2017 tại Khách sạn REX, số 

141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. 

1. Chỉ đạo tổ chức:   

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 

- Bộ Công Thương. 

2. Thành phần tham dự: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; 

- Lãnh đạo Bộ Công thương; 

- Cục Công tác phía Nam – Bộ Công thương; Văn phòng Cục Xúc tiến Thương 

mại; Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương tại TP.HCM;  

- Các sở ban ngành của TP.HCM; 

- Tổng lãnh sự, tham tán thương mại các nước; 

- Các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư của nước ngoài tại TP.HCM và các 

tỉnh, thành trong khu vực phía Nam; 

- Sở Công thương và Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành trong nước; 

- Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA); 

- Các hiệp hội, hội ngành nghề xuất khẩu; 

- Các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng xuất khẩu; doanh nghiệp dịch vụ hậu 

cần cho xuất khẩu; 

- Các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài; 

- Các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài, các nhà mua hàng nước ngoài; 

- Các cơ quan báo, đài. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                               

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ (ITPC) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số: 533 /ITPC - DV  26 tháng 6 năm 2017 



 

 

 

3. Chi phí: (đã bao gồm VAT) 

- Tham gia diễn đàn: 1.000.000 đồng/người (Doanh nghiệp Hội viên VEXA 

được miễn phí 01 người tham dự). 

- Triển lãm giao thương: 2.000.000 đồng/DN/bàn (0,45 x 1,8m). 

 Lợi ích khi tham dự Diễn đàn:  

- Giao lưu, gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. 

- Cung cấp thông tin mới cập nhật, những cách thức và giải pháp hữu hiệu để nâng 

cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu Thành phố tại các thị trường xuất 

khẩu trọng điểm.  

- Giúp doanh nghiệp nhận biết và thâm nhập vào các thị trường xuất khẩu tiềm 

năng phù hợp với năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp mình, nắm bắt được những quy 

định, các xu hướng xuất nhập khẩu cũng như hành vi của người tiêu dùng. Từ đó giúp 

doanh nghiệp định hướng chiến lược kinh doanh hiệu quả, thâm nhập thành công các thị 

trường mục tiêu. 

- Trưng bày, quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng 

trong và ngoài nước. 

  Quý Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 06/8/2017. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:  

Chị Thùy Trang - Điện thoại: 0903 367 567 – E-mail: tranglt@itpc.gov.vn 

Anh Nguyễn Khánh - Điện thoại: 0908 890 648 – E-mail: khanhn@itpc.gov.vn 

Chị Thanh Nguyệt - Điện thoại: 0917 518 744 – E-mail: nguyetttt@itpc.gov.vn 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ; 

- Lưu: VP, DV(K) 

Đính kèm: 

-  Thông tin Diễn đàn; 

-  Chương trình; 

-  Phiếu đăng ký. 
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