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Tp. HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2022 

THƯ MỜI 

Tham dự Hội nghị Quốc tế Thường niên:  

“DIỄN ĐÀN DỆT MAY VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2022” 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 

Bằng việc phân tích thực trạng nền kinh tế cũng như cung cấp bức tranh về xu hướng thị trường, 

sự kiện quốc tế “Diễn đàn Dệt May Việt Nam” đã nhận được sự ủng hộ trong 7 năm vừa qua vì giá 

trị thực tiễn mang lại cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt và may 

mặc Việt Nam tham dự sự kiện. Phối hợp cùng Công ty Quốc tế ECV, Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam 

(VCOSA) tiếp tục tổ chức Hội nghị Quốc tế “Diễn đàn Dệt May Việt Nam lần thứ 8 - Năm 2022”, 

vào ngày 22/09 và 23/09/2022 tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Trong hơn hai năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình 

hình suy thoái và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, biến động giá cả nguyên liệu bất thường 

và sự gia tăng của chi phí logistics… dẫn đến việc nhiều công ty phải đóng cửa. Tuy nhiên, hiện nay 

các hạn chế đang dần được gỡ bỏ, tình hình đã được kiểm soát tốt hơn, ngành dệt may Việt Nam 

đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định bất chấp đại dịch, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu là 8,84 tỷ 

đô la trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là cơ hội cho 

ngành dệt may Việt Nam nối tiếp đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt trên 40 tỷ. 

 COVID-19 đã làm thay đổi xu hướng trong ngành dệt may. Một trong số hệ quả đó đã thúc đẩy 

nhu cầu về các sản phẩm thể thao đồng thời cũng thúc đẩy số hóa trong toàn ngành với gần 40% tổng 

doanh số bán hàng hiện đang được tạo ra từ các kênh kỹ thuật số. Các doanh nghiệp chú trọng 

hơn đến quy trình sản xuất “xanh” trong nhà máy và sản xuất sợi bông, sợi tái chế. Điều này sẽ giúp 

Việt Nam thu hút nhiều hơn các đơn hàng của các đối tác lớn đang quan tâm đến vấn đề chuỗi cung 

ứng bền vững. 

Hội nghị lần này sẽ tập trung vào phân tích dữ liệu để chỉ ra hướng phục hồi cho ngành công 

nghiệp Dệt may Việt Nam khi chúng ta đang phải đối mặt với vô vàn thách thức, cụ thể là mặc dù 

các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn phải 

liên tục nhập khẩu một lượng lớn nguyên liệu thô, cũng như tình trạng thiếu hụt lao động do đại dịch 

gây ra, biến đổi khí hậu và môi trường thương mại không ngừng thay đổi. 

Diễn đàn Dệt May Việt Nam lần thứ 8, ngày 22 và 23 tháng 09 năm 2022 có sự tham gia 

của các chuyên gia cao cấp đến từ các tập đoàn lớn, các thương hiệu toàn cầu; các đại diện đến từ 

các tổ chức quốc tế tiêu biểu khác cùng các chuyên gia kinh tế hàng đầu và các nhà nghiên cứu 

chuyên sâu về chính sách đầu tư, công nghiệp 4.0 và sản xuất thông minh, chuyển đổi kỹ thuật số 

trong sản xuất, logistics và marketing ngành dệt may. Tham dự chương trình, quý doanh nghiệp sẽ 

có cơ hội gặp gỡ và kết nối, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình với các đối tác toàn cầu. Nội dung 

chương trình chi tiết sẽ được đính kèm theo thư mời. 
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Trang 2 

 

Thông tin Hội nghị: 

Thời gian: Thứ Năm và thứ Sáu, ngày 22/09 và 23/09/2022 

Địa điểm: 
Khách sạn Holiday Inn & Suites Saigon Airport 

Số 18E, Đường Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Phí tham dự : 

Ưu đãi đặc biệt (*):  7.500.000 VND/người 

Ưu đãi đặc biệt dành cho Hội viên VCOSA (FDI): 15.000.000 VND/người 

Phí tham dự áp dụng theo quy định:  42.000.000 VND/người 

Thông tin tài khoản 

ngân hàng: 

Tên tài khoản:  Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam 

Số tài khoản:   007 100 559 

Tại ngân hàng Quân đội MB Bank - CN Đông Sài Gòn - PGD Quận 10 

 

(*) Dành cho hội viên VCOSA và các doanh nghiệp Việt Nam. 

➢ Đính kèm theo thư mời là Nội dung chương trình 

➢ Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/3LIiX5a 

➢ Thông tin liên hệ:  

o Anh Đỗ Đức Thịnh,  Hotline/Zalo: 0902 379 490,  Email: thinh.dd@vcosa.org.vn  

o Chị Nguyễn Ngọc Hạnh ĐTDĐ/Zalo: 0969 711 331,  Email: info@vcosa.org.vn. 

 

Thay mặt Ban Tổ chức, VCOSA trân trọng kính mời quý doanh nghiệp đến tham gia Hội nghị. 

Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp quý doanh nghiệp tại sự kiện. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

NGUYỄN AN TOÀN 
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