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PHỤ LỤC 2: 
Mẫu thông báo mời tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 

Của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 

Số: 64/2019/CV-VASEP 
V/v mời doanh nghiệp tham dự chương 

trình XTTMQG - Hội chợ Thủy sản Thủy 
sản và Nghề cá Trung Quốc 2019 

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

 
TP HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2019 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản 
 

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại 

Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản 

Việt Nam  (VASEP) sẽ tổ chức gian hàng quốc gia Việt Nam với diện tích 90m2 tại Hội chợ Thủy sản 

và Nghề cá Trung Quốc – Thanh Đảo – 2019 dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia.  

1. Mục tiêu: Hỗ trợ các Doanh nghiệp Chế biến & Xuất khẩu thuỷ sản tiếp cận và phát triển thị 
trường Trung Quốc.  

2. Quy mô:  Dự kiến 9 - 10 Doanh nghiệp 
3. Thời gian: Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11 năm 2019.  Chương trình dự kiến: 

Thứ hai, ngày 28/10/2019 Rời Tp. HCM đi Thanh Đảo 
Thứ ba, ngày 29/10/2019 Chuẩn bị gian hàng  
Thứ tư, ngày 30/10/2019 Tham gia Hội chợ 
Thứ năm, ngày 31/10/2019 Tham gia hội chợ 
Thứ sáu, ngày 01/11/2019 Tham gia hội chợ 
Thứ bảy, ngày 02/11/2019 Trở về Tp. Hồ Chí Minh, kết thúc chương trình 

4. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thanh Đảo – Trung Quốc 
5. Ngành hàng: Thủy sản  
6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam. 
7. Chi phí: Khi tham gia Chương trình Doanh nghiệp phải đóng ngay khoản đặt cọc và  các chi 

phí thực hiện các hoạt động quảng bá, chi phí phục vụ tổ chức: 
 Hỗ trợ của Nhà nước cho DN tham gia chương trình: Triển lãm Thủy sản và Nghề cá Trung 

Quốc 2019 đã được quyết định phê duyệt của Bộ Công thương trong chương trình XTTM 
quốc gia 2019. Theo đó, DN sẽ được hỗ trợ các chi phí sau: 

+ 100% chi phí thuê mặt bằng 
+ Một phần chi phí dàn dựng, trang trí tổng thể khu trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam.  
+ Một phần chi phí cho hoạt động quảng bá chung  
 Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: chi phí dàn dựng gian hàng và 

quảng bá khác không được phê duyệt, thuê tủ đông, tiền vé máy bay, tiền visa, tiền khách sạn 
và chi phí ăn uống, đi lại trong thời gian diễn ra hội chợ và các chi phí khác. 
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Số tiền Doanh nghiệp được lựa chọn  phải đặt cọc để tham gia: 35.000.000 VNĐ/công ty.  Chi 
phí này sẽ được hoàn trả sau khi Hiệp hội thực hiện xong việc thanh quyết toán với Cục XTTM 
và số tiền đóng góp không hoàn lại: 55.000.000 VNĐ/Đơn vị.  
Quyền lợi doanh nghiêp tham gia triển lãm:  

- Cung cấp gian hàng riêng diện tích 9m2 đã được dàn dựng sẵn 
- Cung cấp trang thiết bị gian hàng gồm: 1 bàn, 4 ghế, 1 giá để brochure, 1 giỏ rác và 

điện chiếu sáng gian hàng 
- In ấn poster trang trí gian hàng 

 Do diện tích gian hàng quốc gia Việt Nam tại Hội chợ Thủy sản và Nghề cá Trung Quốc hạn 
chế, nên chúng tôi sẽ ưu tiên cho những Đơn vị gửi đăng ký và hoàn thành các thủ tục thanh 
toán trước căn cứ theo thứ tự thời gian. Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm khi chúng tôi đã 
nhận đủ hồ sơ đăng ký. 

Lưu ý: Kính đề nghị Quý đơn vị thanh toán 100% chi phí đặt cọc và phí đóng góp sau khi gửi 
Phiếu đăng ký và nhận được đề nghị thanh toán của VASEP. Việc đăng ký không kèm 
thanh toán sẽ coi như không hợp lệ.  

 
+ Địa chỉ chuyển tiền:   
Tên tài khoản:  Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
STK: 27849889 
Ngân hàng ACB – CN Bình Thạnh 
+ Sau khi quyết toán chương trình Hội chợ Thủy sản và Nghề Cá Trung Quốc theo quy định của 

chương trình XTTM Quốc gia, số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả lại Doanh nghiệp sau khi trừ 
các khoản chi phí không được hỗ trợ và các khoản chi phí thực tế phát sinh khác. 

+ Phần chi phí nào mà Nhà nước không hỗ trợ hoặc hỗ trợ không đủ sẽ do Doanh nghiệp tự chi 
trả. 

8. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình: Thực hiện đúng quy định của Nhà 
nước theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ và các quy định của Ban Tổ chức hội chợ. 

9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:  
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị 
- Phiếu đăng ký tham dự hội chợ (theo mẫu) 
- Hợp đồng kiêm thanh lý hợp đồng (theo mẫu) 
- Báo cáo kết quả Hội chợ (Theo mẫu) 
- Bản sao hộ chiếu có ngày xuất nhập cảnh tại Việt Nam của các thành viên trong 

đoàn tham gia Hội chợ Thủy sản và Nghề cá Trung Quốc. 
10. Thời hạn đăng ký tham gia: từ ngày 01/07/2019 đến 31/07/2019. Thời gian đăng ký có thể 

kết thúc sớm hơn, ngay khi Hiệp hội đã nhận đủ số lượng gian hàng đăng ký căn cứ theo thứ 
tự thời gian nhận phiếu đăng ký của Qúy Đơn vị.    

 
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: 
  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam  
   Địa chỉ: 218 Lô A, Đường số 6, Dự Án An Phú An Khánh , Phường An Phú, Quận 2, TPHCM 
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  Điện thoại: 08.6.281.04.30 - Fax: 08.6.281.0438/37 
  Người liên hệ: Hà Phước Huy     Email: phuochuy@vasep.com.vn   
  
Trân trọng. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 
- Cục XTTM  
- Lưu VP 

 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

Phó Tổng Thư Ký 
 
 
 

Tô Thị Tường Lan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


