
 



 



 
 

BAN TỔ CHỨC 
 CHƯƠNG TRÌNH “GIAO LƯU 

DOANH NHÂN Ở NƯỚC NGOÀI VỚI 
DOANH NHÂN TRONG NƯỚC” 

V/v : Mời tham gia tài trợ, hỗ trợ Hội thảo 
quốc tế và trưng bày gian hàng triển lãm 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                                Hà Nội, ngày     tháng     năm 2011 

THƯ MỜI 
   Kính gửi:   ……………………………………………………………… 

 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, thiết thực hướng tới Chương 

trình hành động của Bộ ngoại giao triển khai Cuộc vận động “ Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động; Uỷ ban 

Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao;  Hiệp hội Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu giữa các 

Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và các Doanh nhân Việt Nam ở trong nước 

với chủ đề “Cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương và xuất khẩu hàng Việt Nam” 

kết hợp với “Trưng bày giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác cho doanh nghiệp” 

nhằm kết nối, tạo điều kiện hợp tác, tìm đối tác nguồn hàng, đầu ra cho hàng 

xuất khẩu của Việt Nam.  

Đây cũng là chương trình tạo điều kiện giúp Doanh nghiệp Việt Nam xúc 

tiến thương mại, xuất khẩu hàng hoá và thu hút đầu tư của người Việt Nam ở 

nước ngoài nhằm khuyến khích và phát huy tối đa nguồn lực quan trọng này 

trong đầu tư và kinh doanh thương mại.  

Chương trình sẽ tổ chức trong 03 ngày từ 11 đến 13 tháng 10 năm 2011 tại 

Triển lãm Vân Hồ - Hà Nội. 

Ban tổ chức kính mời các Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, Doanh nhân tích cực 

tham gia, ủng hộ bằng hình thức tham gia tài trợ, quảng cáo, trưng bày gian 

hàng để Chương trình được thành công tốt đẹp. 

  Xin trân trọng cảm ơn! 

                                                                        BAN TỔ CHỨC 



 

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
 

Trong những năm qua, cùng với sự ổn đinh và phát triển của cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã không 

ngừng nỗ lực vươn lên, có đóng góp cụ thể và thiết thực vào công cuộc xây dựng đất 

nước và kinh tế Việt Nam và các nước trên thế giới. Được sự quan tâm của Lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước, hàng loạt các chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi về 

môi trường kinh doanh, hợp tác đầu tư cho Doanh nhân nguời Việt Nam ở nước ngoài 

đã được ban hành và phát huy hiệu quả, thiết thực. Lực lượng Doanh nhân Việt Nam ở 

nước ngoài đã có bước phát triển quan trọng cả về số lượng và chất lượng, sự liên kết 

doanh nghiệp được thúc đẩy bằng sự ra đời của hàng loạt các Hội doanh nhân Việt 

Nam ở các nước và các khu vực. 

Mặc dù sự hợp tác giữa các Doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước đã có 

chuyển biến nhưng vẫn chưa được tương xứng với tiềm năng. Có một nghịch lý là một 

bộ phận lớn cộng đồng ta tập trung tại Mỹ, EU, Đông Âu… đang phân phối hàng cho 

Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, còn hàng Việt Nam muốn thâm nhập các thị  trường 

này rất khó khăn. 

Nhận thức được nhu cầu và tiềm năng của sự hợp tác, liên kết giữa các Doanh 

nghiệp  của người Việt Nam ở nước ngoài và Doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các 

Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 

ngoài phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chương trình 

giao lưu giữa Doanh nhân Việt Nam ở nước  ngoài và Doanh nhân trong nước với chủ 

đề “Cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương và xuất khẩu hàng Việt Nam”. 
Chương trình là bước triển khai công tác cụ thể ngoại giao kinh tế, công tác vận 

động Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, thực hiện Chương trình của Bộ Ngoại giao 

triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời 

mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước bằng việc 

kết nối, tạo điều kiện hợp tác, tìm đối tác nguồn hàng, đầu ra cho hàng xuất khẩu của 

Việt Nam. Chương trình được tổ chức vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 nhằm 

thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với đóng góp của 

doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài  trong công 

cuộc phát triển kinh tế của đất nước hiện nay.  
 



 
 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích: 

Chương trình giao lưu giữa doanh nhân ở nước ngoài và doanh nhân trong nước 

với chủ đề “Cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương và xuất khẩu hàng Việt Nam” nhằm 

triển khai công tác ngoại giao kinh tế, công tác vận động doanh nhân Việt Nam ở nước 

ngoài và thực hiện Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao thực hiện công cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Chương trình tạo điều kiện gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước 

trong nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là tăng cường vai trò của doanh nghiệp Việt 

Nam ở nước ngoài trong việc xuất khẩu hàng Việt Nam thu hút đầu tư của người Việt 

Nam ở nước ngoài. 

Chương trình cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới 

thiệu khả năng, nêu nhu cầu hợp tác, phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

hợp tác kinh doanh, đầu tư và xuất khẩu hàng Việt Nam, nêu kiến nghị với các bộ, 

ngành và Chính phủ. 

2.Yêu cầu: 

- Thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước đối với doanh nhân, 

doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

- Tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. 

- Tạo cơ hội hợp tác cụ thể cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tìm đối 

tác, nguồn hàng, đầu ra cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. 
 

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

1. Hình thức, quy mô tổ chức: 

Chương trình chính thức diễn ra trong hai ngày từ 12-13 tháng 10/2011, với sự 

tham gia của 320 đại biểu, gồm các hoạt động cụ thể sau: 

* Thăm và làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu 

Việt Nam có uy tín tại Hà Nội, Hưng Yên và Hải Dương. 

* Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam, tìm đối 

tác xuất khẩu hàng Việt Nam. 

* Hội thảo về “Cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương và xuất khẩu hàng Việt Nam” 

* Chương trình ca nhạc, giao lưu Doanh nghiệp. 

 



 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Chương trình chính thức dự kiến diễn ra trong hai ngày 12-13 tháng 

10 năm 2011, đón và tiễn doanh nghiệp kiều bào trong hai ngày 11 và 14 tháng 

10 năm2011. 

- Địa điểm tổ chức hội thảo và triển lãm ngày 13 tháng 10: Trung tâm triển lãm 

Vân Hồ - số 2, Hoa Lư, Hà Nội. 

3. Thành phần: 

Đại biểu dự kiến khoảng 350 người, gồm: 

        • 150 doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài (trong đó có 100 đại biểu 

doanh nghiệp, hội doanh nghiệp từ nước ngoài về, 50 doanh nghiệp kiều bào đang hoạt 

động của các tỉnh, thành trong cả nước) 

        • 150 doanh nghiệp trong nước, đại diện các ngành hàng, hội và hiệp hội doanh 

nghiệp và ngành nghề (Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội doanh 

nhân Việt Nam ở nước ngoài, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và 

xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam, Hiệp hội Da giầy, Hiệp hội dệt may, …) 

         • 50 các diễn giả là lãnh đạo các Bộ, Ban , ngành (Bộ ngoại giao, Bộ công 

thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan, Mặt trận Tổ quốc, VCCI), một số 

cơ quan thông tấn báo chí ( VTV1, VTV4, Truyền hình Thông tấn xã, Thời báo kinh 

tế, Báo Doanh nhân Việt Nam toàn cầu,…) 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Ngày 11/10/2011: Đón các đại biểu doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài về 

dự chương trình. 

2. Ngày 12/10/2011: Đại biểu đi thăm quan, tìm hiểu tại một số doanh nghiệp (dự 

kiến 4 doanh nghiệp) chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu thế 

mạnh tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng  (thời gian: 8h30-18h00) 

3. Ngày 13/10/2011: Từ 8h00 đến 17h00 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ 

            Trưng  bày giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác cho doanh nghiệp: 

          Các Doanh nghiệp trong nước trưng bày các sản phẩm xuất khẩu theo 

nhóm lĩnh vực tại sảnh tổ chức hội thảo: Dự kiến khoảng 50 gian hàng của các 

doanh nghiệp Việt Nam.  

 



 

 

     Chương trình Hội thảo:  
 

Thời gian Nội dung 

8h00-8h30 Đón tiếp đại biểu, khách mời. Phát tài liệu toạ đàm 

 
 
 

Phiên khai mạc: 
8h30-8h40 Phát biểu dẫn đề 

8h40-8h55 Phát biểu khai mạc Hội thảo - Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN 

 

 
 

Phiên 1:   8h55-
11h45 

Chủ đề: Tổng quan về hàng hoá xuất khẩu Việt Nam và mối 
quan hệ, vai trò của doanh nghiệp trong và ngoài nước trong 
việc giới thiệu, quảng bá và kinh doanh hàng Việt Nam ở 
nước ngoài. 

Chủ toạ 
Đ/c Thứ trưởng - Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Sơn, đ/c Thứ 
trưởng Bộ Công thương, đ/c Cao Sĩ Kiêm - Chủ tịch Hiệp 
hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

Nội dung 

Tham luận của Bộ thương mại 

Tham luận của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 
Phóng sự 1 “Tiềm năng, thế mạnh của hàng xuất khẩu Việt 
Nam và bài toán thị trường cho hàng Việt Nam” (VTV) 
Tham luận của doanh nghiệp 

Tham luận của Hiệp hội chế biến Thuỷ sản Việt Nam 

Tham luận của doanh nghiệp 

10h20-10h30 Tea-break 

Nội dung 

Tham luận của Hiệp hội doanh nhân ở nước ngoài 

Tham luận của doanh nghiệp 

Tham luận của doanh nghiệp 

Tham luận của doanh nghiệp 

Tham luận của doanh nghiệp 

11h45-14h00 Nghỉ trưa 
 
 
 



 

 
 
 

Phiên 2: 
14h00-16h15 

Chủ đề: Thu hút đầu tư của NVNONN, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp trong xuất, nhập khẩu hàng hoá 

Chủ toạ Đ /c Phó chủ nhiệm Uỷ ban – đ/c Vụ trưởng Bộ Công 
thương-đ/c Tổng thư ký VINASME 

Nội dung 

Tham luận của đại diện Cục  đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Tham luận của đại diện Tổng cục Hải quan 
Phóng sự về doanh nghiệp của NVN ở Việt Nam kinh doanh 
hàng Việt Nam ở nước ngoài. 
Tham luận của doanh nghiệp 

Tham luận của doanh nghiệp 

Tea-break 
Tham luận của doanh nghiệp 

Tham luận của doanh nghiệp 

16h00-16h15 Đ/c Nguyễn Thanh Sơn kết luận hội thảo 
16h15-17h30 Đại biểu gặp gỡ và thăm các gian hàng 

17h30 Tiệc giao lưu 
 

 
THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI 

 

1. Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước  

2. Đại diện UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài 

3. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

4. Đại diện Bộ Công thương 

5. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

6. Đại diện Tổng cục Hải quan 

7. Đại diện TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

8. Đại diện VCCI 

9. Đại diện UBND một số tỉnh, thành có thế mạnh xuất khẩu 

10. Đại diện các Chi hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam một số tỉnh, thành  

11. Đại diện các cơ quan truyền thông báo chí 

 
 
 



 
 

BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC 
 Cơ quan chủ trì: 

- Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao. 

-  Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

 Cơ quan phối hợp nội dung Hội thảo: Bộ Công thương (Tổ tư vấn Nghị quyết 
36), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan, VCCI. 

     Ban tổ chức:  
+ Ông Đặng Thế Hùng – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở 
nước ngoài – Trưởng ban. 
+ Ông Tô Hoài Nam – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa Việt Nam- Phó ban. 
+ Bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Vụ truởng Vụ 3, Uỷ ban Nhà nuớc và nguời nước 
ngoài, Uỷ viên. 
+ Ông Trần Văn Tuỳ - Chánh văn phong Hiệp hội Doanh ghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam, Uỷ viên. 
+  Ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế, Khoa học và Công 
nghệ, UBNNONN,  Uỷ viên 
 + Bà Đinh Thị Phuợng, Ban Tuyên truyền Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam, Uỷ viên. 
+ Ông Phùng Xuân Quang- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần truyền thông và Dịch 
vụ Rồng Việt, Uỷ viên. 
   Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần truyền thông và Dịch vụ Rồng Việt. 

 
KÊNH TRUYỀN THÔNG 

 
VTV1, VTV2, VTV4, VTC10- Đài truyền hình Việt Nam 

Truyền hình thông tấn xã 
Thời báo kinh tế 

Báo Doanh nhân và pháp luật 
Báo Đại Đoàn Kết 

Báo Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 
Tạp chí Doanh nghiệp và  hội  nhập 
Tạp chí Hướng nghiệp và hoà nhập 

Báo Dân Trí 
 



 

 

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG: 300.000.000 ĐỒNG 
Thời gian đăng ký: Trước ngày 01/10/2011 

Quyền lợi:  

1. Đựơc phát phóng sự trước và sau buổi diễn ra Hội thảo 

2.  Logo của Nhà tài trợ đuợc in với kích thước lớn, nổi bật trên tất cả các ấn 

phẩm của Chuơng trình. Cụ thể:  

•  Được treo logo và tên Nhà tài trợ trên panno sân khấu buổi giao lưu. 

•  Trên giấy mời họp báo, giấy mời tham dự của Chuơng trình. 

•  Trên các tấm panno quảng cáo xung quanh Phòng hội thảo, Phòng tiệc, 

Khu trưng bày gian hàng. 

•  Trên các tờ phướn treo ở cổng Khu triển lãm Vân Hồ. 

3. Được một gian hàng để trưng bày sản phẩm 

 

 

 

NHÀ TÀI TRỢ BẠC: 200.000.000 ĐỒNG 
Thời gian đăng ký: Trước ngày 01/10/2011 

Quyền lợi: 

1. Logo của Nhà tài trợ đuợc in với kích thuớc lớn, nổi bật trên tất cả các ấn 

phẩm của Chương trình. Cụ thể: 

•  Được treo logo và tên Nhà tài trợ trên panno sân khấu buổi giao lưu 

•  Trên giấy mời họp báo, giấy mời tham dự chuơng trình. 

•  Trên các tấm panno quảng cáo xung quanh Phòng hội thảo, Phòng tiệc, 

Khu trưng bày gian hàng. 

•  Trên các tờ phướn treo ở cổng Khu triển lãm Vân Hồ. 

2. Được một gian hàng để trưng bày sản phẩm 

 

 

 



 

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG: 100.000.000 ĐỒNG 
Thời gian đăng ký: Trước ngày 01/10/2011 

Quyền lợi: 

1. Logo của Nhà tài trợ đuợc in với kích thuớc lớn, nổi bật trên tất cả các ấn 

phẩm của Chương trình. Cụ thể: 

•  Được treo logo và tên Nhà tài trợ trên panno sân khấu buổi giao lưu 

•  Trên giấy mời họp báo, giấy mời tham dự chuơng trình. 

•  Trên các tấm panno quảng cáo xung quanh Phòng hội thảo, Phòng tiệc, 

Khu trưng bày gian hàng. 

•   Trên các tờ phướn treo ở cổng Khu triển lãm Vân Hồ. 

2. Được một gian hàng để trưng bày sản phẩm. 

 

MỨC HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH:  

50.000.000đ - 20.000.000đ 
Thời gian đăng ký: Trước ngày 01/10/2011 

 

PHÍ THAM GIA TRƯNG BÀY GIAN HÀNG:  

6.000.000đ -  10.000.000đ 

  

 
 

Mọi thông tin tham gia trưng bày gian hàng và liên hệ tài trợ: 

Công ty Cp Truyền thông và Dịch vụ Rồng Việt. 
Địa chỉ: Số 33 ngõ 8C, Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội. 
Điện thoại: 04 665 43975  -   Fax: 04 3 512 3471. 

0983 387 780 
 


