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THƯ CHÀO MỪNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

Thay mặt Bộ Công Thương, tôi nhiệt liệt chào mừng các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, các hiệp hội, ngành hàng trong 

nước và quốc tế tham gia Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2020 diễn 

ra từ ngày 9 đến 11/12/2020 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hanoi. 
 

Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao năng suất 

lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu 

nền kinh tế. Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế. Công nghiệp 

hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí trọng điểm, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, da giầy, công nghiệp công 

nghệ cao và công nghiệp quốc phòng được xác định là các ngành công nghiệp cần ưu tiên phát triển. Phát triển công nghiệp trên cơ sở tạo lợi 

thế cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm thu hút đầu tư, tiếp cận và đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, 

tham gia ngày càng sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực này. 
 

Với định hướng “Kết nối để phát triển”, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2020 sẽ là cầu nối giữa các 

doanh nghiệp trong nước với nhau; giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ 

kinh nghiệm giữa các cơ quan, tổ chức, các hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, giúp 

doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, công nghệ và mở ra cơ hội đầu tư. Triển lãm khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ và nỗ lực của Bộ Công 

Thương đối với công cuộc phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam. 
 

Tôi tin rằng, qua triển lãm này, các đơn vị tham gia triển lãm, khách tham quan, các cơ quan, tổ chức và các đối tác sẽ gặt hái 

được nhiều kết quả thiết thực; và đây sẽ là một sự kiện được tổ chức thường niên, từng bước khẳng định vai trò và tầm vóc 

của sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong tương lai. 
 

Chúc VIMEXPO 2020 thành công tốt đẹp./. 
 
 

Công nghiệp hỗ trợ 
& Chế biến chế tạo 

được Chính phủ đặc biệt 

quan tâm, ưu đãi đầu tư 

 
 

 
Trần Tuấn Anh 

 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 

 
 

THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP 

HỖ TRỢ TẠI VIỆT NAM 
 
Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, nâng cao năng suất lao động và năng lực 

cạnh tranh tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng 

đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 

cơ cấu nền kinh tế. Thời gian qua, công nghiệp hỗ trợ đã 

được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và định 

hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển và 

được ưu đãi đầu tư. Với sự ra đời của Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, Nghị quyết số 

115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 

các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và 

các văn bản chính sách liên quan, hệ thống pháp luật, 

chính sách về công nghiệp hỗ trợ không ngừng được 

hoàn thiện, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ 

ngày càng phát triển và lớn mạnh. 

 
Việt Nam hiện có khoảng 1.800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, 

trong đó 300 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của các công ty 

đa quốc gia. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 

chiếm gần 4,5% tổng số doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo; tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động, tương đương 

8% lao động toàn ngành chế biến, chế tạo với doanh thu năm 2018 

ước đạt hơn 900.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 11% tổng doanh 

thu toàn ngành chế biến, chế tạo. Một số doanh nghiệp sản xuất linh 

kiện Việt Nam có năng lực khá tốt tại những lĩnh vực như: sản xuất 

khuôn mẫu; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí; dây cáp điện; 

linh kiện nhựa – cao su kỹ thuật; săm lốp các loại… Các sản phẩm 

này đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang 

nhiều quốc gia trên thế giới. 

 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

 
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030, công nghiệp hỗ trợ sẽ đáp ứng 45% 

nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, 25% 

giá trị sản xuất công nghiệp; Tỷ trọng giá trị sản xuất của công 

nghiệp hỗ trợ chiếm 30% giá trị sản xuất của công nghiệp chế biến 

chế tạo; Hình thành các cụm nhóm sản xuất sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ, dựa trên tiềm năng và lợi thế so sánh của Việt Nam, gắn với 

xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế... 
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Công nghiệp hỗ trợ & Chế biến chế tạo 
 

LĨNH VỰC ĐẦY TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG 
 
Bước vào năm 2020, sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch 

Covid19, bên cạnh những tác động tiêu cực thì hoàn cảnh mới cũng tạo ra nhiều cơ 

hội phát triển cho công nghiệp hỗ trợ trong nước. Sau sự cố gián đoạn nguồn cung do 

dịch bệnh, trong thời gian tới các nhà sản xuất sẽ không thể tiếp tục mạo hiểm như lâu 

nay, cần đa dạng hóa thị trường nguồn cung nhằm phân tán rủi ro. Việt Nam được 

đánh giá có nhiều tiềm năng và cơ hội để trở thành một trong những nhà cung cấp sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thế giới. Thời gian gần đây, số lượng doanh nghiệp FDI 

quan tâm, tìm kiếm đối tác sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ khả 

năng sản xuất thay thế nguồn cung nhập khẩu đang ngày một gia tăng. Đây là những 

động thái rất có lợi cho các nhà cung cấp CNHT Việt Nam.  
Được tổ chức vào tháng 12/2020, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế 

biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020 do Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) trực 

tiếp chủ trì tổ chức, sẽ là “điểm gặp gỡ lý tưởng” giúp các doanh nghiệp công nghiệp 

hỗ trợ vượt qua khó khăn, hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh, “bước chân” vào chuỗi 

cung ứng toàn cầu và khẳng định chỗ đứng trong nền công nghiệp thế giới. 
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Từ 9 đến 11/12/2020 
 

 

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ & CHẾ 

BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM 

 
 

VIMEXPO là Triển lãm quốc tế đầu tiên về Công nghiệp hỗ trợ và Chế 

biến chế tạo tại Việt Nam thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ 

trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công Thương chủ trì và 

chỉ đạo tổ chức. VIMEXPO 2020 với mục tiêu “KẾT NỐI ĐỂ PHÁT 

TRIỂN”, sẽ trở thành Triển lãm hàng đầu về Công nghiệp hỗ trợ với:  
 Đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của 06 nhóm ngành 
công nghiệp mục tiêu; Giới thiệu nhiều thành tựu công nghiệp hỗ 
trợ tới đối tác trong nước và quốc tế;  
 Chương trình kết nối hiệu quả giữa các nhà cung cấp và các nhà sản xuất tiềm năng;  

 Cơ hội đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước về chính 
sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ;  

 Điểm khởi đầu để các nhà sản xuất Việt Nam tăng cường liên 
doanh, liên kết, hợp tác sản xuất và phát triển bền vững, tham gia 
có hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.  

 Với 250 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 
VIMEXPO 2020 dự kiến đón tiếp trên 18.000 lượt khách tham quan. 

 

LĨNH VỰC TRƯNG BÀY 

TẠI VIMEXPO 2020 

Ngành dệt may  
Xơ thiên nhiên; Xơ tổng hợp; Vải; Hóa chất, 

chất trợ, thuốc nhuộm phục vụ ngành 

nhuộm hoàn tất vải; Phụ liệu ngành may… 
 

Ngành da giày  
Da thuộc; Vải giả da; Đế giày; Hóa chất 

thuộc da; Da muối; Chỉ may giày… 
 

Ngành điện tử  
Linh kiện điện tử - quang điện tử cơ bản; 

Linh kiện thạch anh; Vi mạch điện tử; Vật 

liệu sản xuất linh kiện điện tử; Linh kiện 

sản phẩm điện tử; Pin dùng cho máy tính 
 

 
xách tay, điện thoại di động; Dây và cáp 

điện, đèn LED, tai nghe điện thoại và loa; 

Sạc pin điện thoại; Màn hình các loại… 
 

Ngành sản xuất lắp ráp ô tô  
Động cơ và chi tiết động cơ; Hệ thống bôi 

trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống cung cấp 

nhiên liệu; Khung - thân vỏ - cửa xe; Hệ thống 

treo; Bánh xe; Hệ thống truyền lực; Hệ thống 

lái; Hệ thống phanh; Linh kiện điện - điện tử; 

Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu; Hệ thống xử 

lý khí thải ô tô; Linh kiện nhựa cho ô tô; Linh 

kiện cao su, vật liệu giảm chấn; Kính chắn gió, 

cần gạt nước, ghế xe… 

 

Ngành cơ khí chế tạo  
Khuôn mẫu, đồ gá; Dụng cụ - dao cắt; Linh 

 
kiện và phụ tùng máy gia công cơ khí, máy 

hàn; Linh kiện và phụ tùng máy động lực, máy 

nông nghiệp, đóng tàu; Linh kiện và phụ tùng 

máy, thiết bị chế biến nông lâm thủy sản và 

muối; Dụng cụ đo lường, kiểm tra dùng trong 

cơ khí; Chi tiết máy; Thép chế tạo… 
 

Công nghiệp công nghệ cao  
Các loại khuôn mẫu; Các loại chi tiết cơ khí 

tiêu chuẩn chất lượng cao; Các loại linh 

kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển 

các thiết bị; Các cụm linh kiện, phụ tùng 

cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ 

năng lượng mới và năng lượng tái tạo; Các 

loại chi tiết nhựa chất lượng cao; Cảm biến 

các loại; Các loại động cơ thế hệ mới; Các 

cơ cấu chấp hành có độ chính xác cao… 
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Thúc đẩy ngành Công nghiệp hỗ trợ & Chế biến chế tạo Việt Nam phát triển  
 
 
 
 

VIMEXPO 2020 TRƯNG BÀY NHIỀU SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CHẾ 
 

BIẾN CHẾ TẠO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ; GIỚI THIỆU 
 

NHỮNG ĐỘT PHÁ MỚI NHẤT VỀ CÔNG NGHỆ, MỞ RA CƠ HỘI CHO HỢP TÁC ĐẦU 
 

TƯ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT; MÔI TRƯỜNG LÝ TƯỞNG 
 

CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT GẶP GỠ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI. 
 

HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN & CÁC SỰ KIỆN BÊN LỀ 
 

 Giới thiệu và thảo luận về các chủ trương, chính sách ưu đãi của Chính phủ trong việc 
khuyến khích phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo tại Việt Nam 
trong tình hình mới; Hiện trạng ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo Việt 
Nam - Cơ hội & thách thức; Giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ… 
Chương trình được chủ trì bởi Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và các cơ quan 
hữu quan. Mục đích giúp các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển bền vững, 
trở thành các nhà cung cấp tiềm năng trong nước, tăng cường năng lực cạnh tranh, 
mở rộng thị trường xuất khẩu, gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.  

 Tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu trực tiếp giữa các doanh nghiệp tham dự nhằm tìm 

hiểu, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, tăng cường liên doanh liên kết.  
 Kết nối và tổ chức các cuộc gặp hẹn trước tại triển lãm.  
 Trình diễn và giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới. 

 

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG, QUẢNG BÁ   
 Chiến dịch truyền thông trong và ngoài nước, quảng bá trước, trong và sau triển lãm 
nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, chủ đầu tư, các nhà thầu, các đại lý quốc tế tới 
tham quan và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất kinh doanh. 
Chương trình được bảo trợ thông tin bởi các kênh báo chí, truyền hình hàng đầu: Báo 
Công Thương; Báo Đầu tư; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp; Vietnam Business Forum; 
VTV1; Báo Tuổi trẻ; Truyền hình Nhân Dân; Báo Thanh Niên…  

 Treo bandroll thông tin quảng bá trên các tuyến phố, các khu công nghiệp; Gửi thông 
tin quảng bá, giới thiệu tới khách hàng mục tiêu; Gửi thư mời trực tiếp đến các khách 
hàng tiềm năng; Lập Contact center để kết nối và gửi thông tin trực tiếp; Website: 
www.vimexpo.com.vn liên tục cập nhật thông tin. 

 
THÔNG TIN GIAN HÀNG 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
 

QUYỀN LỢI   

Gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m), bao gồm  1. Điền đầy đủ các thông tin theo đơn đăng ký  Tham gia triển lãm, các đơn vị trưng bày có quyền được 

đất trống, vách ngăn, thảm trải sàn, biển tên  tham dự triển lãm đi kèm trong bộ hồ sơ, hoặc  hưởng những dịch vụ miễn phí gồm: Giấy phép của các cơ 

doanh nghiệp bằng tiếng Việt hoặc tiếng  có thể tải xuống từ website www.vimex-  quan chức năng cho hàng hóa trưng bày tại triển lãm; Chiến 

Anh, 01 bàn thông tin, 02 ghế, 02 đèn •uores-  po.com.vn và gửi cho Ban tổ chức.  dịch xúc tiến thương mại trước triển lãm; Niêm yết tên công 

cent, 01 ổ cắm điện 220V/5Amp/1P.  2. Trên cơ sở Đơn đăng ký, Ban tổ chức sẽ  ty và sản phẩm trong Catalogue chính thức của triển lãm; 

Đất trống (tối thiểu 18m2):  chuyển tới Quý doanh nghiệp Hợp đồng  Tham dự các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm như: Hội 

Chỉ bao gồm đất trống. Nhà trưng bày được  tham dự triển lãm.  thảo, Kết nốt giao thương, Khảo sát thực tế... Ban tổ chức sẽ 

quyền tự dàn dựng gian hàng và cần hoàn thành  3. Ký kết Hợp đồng và nộp khoản đặt cọc  hỗ trợ các đơn vị trưng bày tổ chức các hội nghị riêng trong 

các nghĩa vụ với Ban tổ chức và Nhà triển lãm.  tương đương 50% trị giá Hợp đồng.  thời gian diễn ra triển lãm nếu có nhu cầu (chi phí tính riêng).  

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi   

 

 

 

 

 

 

HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM - VASI 

 

 Địa chỉ: 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
                        Tel: +02439369593   
                         Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hạnh ( ĐT: +84-983886777)  
                          Email: hanhnt@vasi.org.vn/ hanhngt83@gmail.com 
 
   Mr Dương Danh Tại (ĐT: +84-944359988 
   Email: Taidd@vasi.org.vn 
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Địa chỉ: 17 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: 0243.9369593 
Email: info@vasi.org.vn 
 
Người liên hệ: Ms Nguyễn Thị Hạnh – 0983886777 
  Email: hanhnt@vasi.org.vn 
              Hanhngt83@gmail.com 
 
  Mr Dương Danh Tại – 0944359988 
  Email: taidd@vasi.org.vn 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ 
 

VIMEXPO 
2O2O 

 

 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

VÀ CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM - VIMEXPO 2020 
 
Thời gian: 9 - 11/12/2020 - Địa điểm: TT Triển lãm Quốc tế I.C.E Hanoi, Cung VHHN, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 
 
Tên công ty : 

 
Địa chỉ : 
 
Tel :    Fax :    MST :    

Người đại diện :       Chức vụ :  

Người làm đăng ký :    Di động :  Email :  
 
Sản phẩm trưng bày : 

 
 

 

I. ĐĂNG KÝ TRƯNG BÀY 
 

     LỰA CHỌN   ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ 
                      

  

Khu vực trong nhà 

    

Gian tiêu chuẩn (3m x 3m) 

 

14.500.000 VND/gian 

  

gian VND          
                  

          

Đất trống (ít nhất 18m2) 

  

1.450.000 VND/ m2 

  

m2 VND               
                      

II. ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO     * Doanh nghiệp cần cung cấp file đồ họa đủ tiêu chuẩn in theo yêu cầu của BTC 
                   

 
Quyển kỷ yếu Triển lãm 

    

Bìa 4: 15.000.000 VND 

   

Bìa 2 / Bìa 3: 12.000.000 VND 

  

01 trang ruột: 7.000.000 VND 

          

 (KT: 15cmW x 21cmH)        
 

 
         

                 

     

Phướn dọc (Kích thước quảng cáo: 0.8mW x 2.4mH; treo đường vào triển lãm): 5.000.000 VND/tấm 

    

         
                      

 IV. CÁC DỊCH VỤ KHÁC             
                  

     

Chúng tôi muốn dàn dựng theo thiết kế riêng 

    

Chúng tôi muốn đặt quảng cáo tại triển lãm          
     

Chúng tôi cần vận chuyển hàng hóa tới triển lãm 

    

Chúng tôi muốn thuê nhân viên, đồ lắp thêm, internet,...          
                       
 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN VUI LÒNG GỬI VỀ: 

 
HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM - VASI  
Địa chỉ: 17 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel: +84-24-39369593  
Email: info@vasi.org.vn      
Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hạnh  (ĐT: +84-983886777) 
Email: hanhngt83@gmail.com 
Hoặc Mr Dương Danh Tại  (ĐT: +84-944359988) 
Email: taidd@vasi.org.vn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
Chúng tôi xác nhận đăng ký gian hàng 

tham dự theo những thông tin trên 
 

Ngày ........ / ........ / ................ 
 

Ký tên & Đóng dấu  

 

 
* Báo giá trên đã bao gồm 10% VAT  
* Các đơn vị đăng ký thuê đất trống và dàn dựng xin liên hệ Ban tổ chức để biết thêm thông tin và các chi phí liên quan  

mailto:hanhngt83@gmail.com


* Đăng ký tham dự Triển lãm chỉ có giá trị khi Ban tổ chức nhận được đơn đăng ký và số tiền tạm ứng bằng 50% tổng giá trị Hợp 

đồng. Phần còn lại phải được thanh toán trước ngày khai mạc Triển lãm 30 ngày. 
 

 


