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V/v mời tham gia Triển lãm quốc tế 
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chế tạo tại Việt Nam – VIMEXPO 
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Hải Phòng, ngày      tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

 

Ngày 20/7/2022, Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương có Công văn số 

210/CN-IDC về việc phối hợp mời Doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế về 

Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo tại Việt Nam – VIMEXPO 2022. Sở 

Công Thương thông báo và mời các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng tham gia triển lãm như sau: 

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về Công nghiệp hỗ trợ, Công nghiệp chế biến và 

chế tạo tại Việt Nam – VIMEXPO 2022 là sự kiện triển lãm quan trọng nhằm 

nâng cao hình ảnh và tăng cường kết nối các doanh nghiệp, mở rộng và đa dạng 

hóa thị trường, góp phần thúc đẩy quá trình Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng 

với các doanh nghiệp đầu chuỗi. 

Được tổ chức trong bối cảnh các ngành sản xuất công nghiệp đang chịu tác 

động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, Triển lãm VIMEXPO trong hai năm 2020, 

2021 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với quy mô hơn 400 gian hàng với 

hơn 300 doanh nghiệp tham dự. Hoạt động kết nối giao thương với gần 1000 

phiên kết nối tại Triển lãm trong hai năm qua cũng nhận được sự đánh giá cao từ 

cộng đồng doanh nghiệp. 

Tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm trước, tiếp tục định hướng “Kết nối 

để phát triển”, Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế 

tạo Việt Nam - VIMEXPO 2022 được tổ chức với chuỗi hoạt động chính như sau: 

(i) Trưng bày, quảng bá sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và Chế biến chế 

tạo (CBCT) Việt Nam tới các đối tác, bạn hàng quốc tế đầy tiềm năng; (ii) Kết nối 

doanh nghiệp với doanh nghiệp tại triển lãm (B2B), tham quan trực tiếp nhà máy 

nhằm mở ra nhiều cơ hội để phát triển thị trường; (iii) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, 

thu hút, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ vào lĩnh vực CNHT và CBCT; 

(iv) Hội thảo đối thoại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ 

quan quản lý nhà nước về các chính sách thúc đẩy phát triển CNHT; (v) Hoạt 

động trình diễn công nghệ, kỹ thuật mới, tư vấn, chuyển giao công nghệ. 

Cục Công nghiệp (Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp) – Bộ Công 

Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công ty Quảng cáo & Hội chợ Triển lãm 

CIS Vietnam tổ chức VIMEXPO 2022 với các thông tin cụ thể như sau: 
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- Quy mô dự kiến trên 200 gian hàng của 183 doanh nghiệp trong nước và 

quốc tế; 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 16/11/2022 đến hết ngày 18/11/2022;  

- Địa điểm: Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội (số 91 Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Mọi thông tin chi tiết về Triển lãm VIMEXPO 2022, truy cập website: 

www.vimexpo.com.vn hoặc liên hệ: 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp - Cục Công nghiệp - Bộ Công 

Thương: 

Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; 

Điện thoại: (+84) 24.3758 6826; 

Người liên hệ: Ms. Minh Trang (email: vimexpo.via@gmail.com, điện thoại: 

0947079068). 

Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Triển lãm C.I.S Việt Nam: 

Địa chỉ: số 112-A3 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; 

Điện thoại: (+84) 024.39844104/105; 

Người liên hệ: Ms. Quỳnh Hương (email: vimexpo.via@gmail.com, điện 

thoại: 0913056968)./. 

(Đính kèm: Thông tin về VIMEXPO 2022; Sơ đồ mặt bằng; Đơn đăng ký; 

Hướng dẫn) 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Cục CN - Bộ Công Thương (để b/c); 
- GĐ Sở, PGĐ Sở Đ.T.P.Liên; 
- VP Sở (để đưa lên Cổng TTĐT); 
- Lưu: VT, QLCN.  
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