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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 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017 

Của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 

Số:    74     /2018/CV-VASEP 
V/v mời doanh nghiệp tham dự chương 

trình XTTMQG - Hội chợ Thủy sản Seafex 
2018 

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

 
TP HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2018 

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 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 

Thủy sản Việt Nam sẽ tổ chức Hội chợ Thủy sản Trung Đông và Châu Phi – SEAFEX – 2018, cụ thể 

như sau: 

1. Mục tiêu: Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ củng cố, phát triển và mở 

rộng thị trường Trung Đông, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam sẽ tổ chức 

gian hàng quốc gia (diện tích 72 m2) tại Hội chợ Thủy sản Trung Đông và Châu Phi 

(SEAFEX) cho các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia. Đây là Hội chợ chuyên ngành về thủy 

sản tại thị trường Trung Đông do đơn vị tổ chức Hội chợ danh tiếng Gulfood tổ chức. Chính 

nhờ vào kinh nghiệm tổ chức và lượng khách hàng ổn định trong những năm gần đây, Seafex 

Dubai đã chứng minh được đây thực sự là một hội chợ chuyên ngành thủy sản uy tín, hứa hẹn 

đây sẽ là một hội chợ có quy mô lớn và chuyên nghiệp nhất tại UAE.  

2. Quy mô:  Dự kiến 08 Doanh nghiệp 
3. Thời gian: Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018.  Chương trình dự kiến: 

Thứ bảy, ngày 28/10/2018 Rời Tp. HCM đi Dubai 
Chủ nhật, ngày 29/10/2018 Đến Dubai, chuẩn bị gian hàng 
Thứ hai, ngày 30/10/2018 Tham gia Hội chợ 
Thứ ba, ngày 31/10/2018 Tham gia hội chợ 
Thứ tư, ngày 01/11/2018 Tham gia hội chợ 
Thứ năm, ngày 02/11/2018 Tham quan, tìm hiểu thị trường 
Thứ bảy, ngày 03/11/2018  Trở về Tp. HCM, kết thúc chương trình 

4. Địa điểm: Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai, Tiểu Vương quốc các nước Ả Rập Thống 
nhất 

5. Ngành hàng: Thủy sản  
6. Đối tượng tham gia: các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 
7. Chi phí:  Tổng chi phí dự kiến của gian hàng tại Thủy sản Seafex  2014 là 1.500.000.000 trong 

đó phần Ngân sách được Nhà nước phê duyệt là 1.300.000.000 đồng. Dự kiến chi phí này sẽ 
được dành hỗ trợ cho tối đa 08 đơn vị tham gia triển lãm, cụ thể hỗ trợ 100% chi phí thuê mặt 
bằng, 85% chi phí thiết kế dàn dựng, và 100% chi phí cho cán bộ tổ chức của đơn vị chủ trì. 
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Các chi phí khác không được NSNN hỗ trợ hoặc hỗ trợ không đủ sẽ do Doanh nghiệp chi trả.   
Xin vui lòng xem phụ lục 1 đính kèm công văn này về chi tiết chi phí được hỗ trợ và chi phí 
Doanh nghiệp phải chi trả.  
Do số lượng gian hàng 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. 

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) 

10. Thời hạn đăng ký tham gia: từ ngày 09/05/2018 đến 09/06/2018. Chúng tôi sẽ ưu tiên lựa 
chọn các Doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện 6 thực hiện đăng ký sớm, và có thể tạm ngưng 
đăng ký trước thời hạn khi đã nhận đủ số lượng doanh nghiệp đăng ký.   

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 
  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 
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CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2018 
 
- Tên đề án: Hội chợ Thủy sản Trung Đông và Châu Phi – SEAFEX 2018 
- Thời gian (ghi rõ ngày, tháng, năm): Từ ngày 28/10 đến 03/11/2018 
- Địa điểm (ghi địa chỉ cụ thể):Trung tâm triển làm Dubai World Trade Center – Dubai, UAE 
- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam - VASEP 
- Điện thoại:          84. 08. 62810430                   Fax:          84. 08. 62810438 
- Email:  vasephcmcity@vasep.com.vn Website:        www.vasep.com.vn  
- Người liên hệ: Bà Tô Thị Tường Lan  Chức vụ: Phó tổng thư ký. Điện thoại: 62810430- ext 35 

 
ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI CHỢ 

- Tên đơn vị:……………………………… ...................................................................................  
- Địa chỉ: ………………................................................................................................................... 
- Mã số thuế:......…………………………….................................................................................... 
- Điện thoại:…………………………………….Fax:……………………………………............... 
- Email:…………………………………………Website:…………………………………............ 
- Người liên hệ:………………………Chức vụ:……………….. Điện thoại:…………….............. 
- Vốn pháp định:...................................Doanh thu hàng năm:........................................................... 
- Thị trường xuất khẩu chính:............................................................................................................ 
- Số lượng lao động trực tiếp tại DN:........................ Năng lực SX tối đa hàng tháng:..................... 
- Loại hình đơn vị:............................................................................................................................. 
□Tổ chức XTTM □Doanh nghiệp                                    □ HTX              
- Sản phẩm trưng bày:…………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Chúng tôi đăng ký tham dự Hội chợ theo các nội dung sau: 
 
1. Thuê gian hàng và các thiết bị trưng bày: 
 
STT Hạng mục Đơn giá 

(triệu 
đồng) 

Số 
lượng 

Thành tiền 
(triệu 
đồng) 

NN hỗ trợ ĐV tham gia 
phải trả 

1 Chi phí tham gia gian hàng      35      01 35 100% ch phí 
mặt bằng + 1 
phần thiết  
kế dàn dựng, 
trang thiết  
bị 

Các hạng mục 
không được phê 
duyệt bao gồm 
quảng bá, trình 
diễn sản phẩm,  
và các chi phí 
khác 

 Tổng   35 ….. …… 
 
2. Cam kết của Đơn vị tham gia: 
 
a. Tuân thủ quy định tại điều 135 Luật Thương mại về Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại ở nước ngoài. 
 
b. Nghiêm túc tuân thủ nội quy của Ban tổ chức và các quy định pháp luật hiện hành. 

 
 

......................., ngày ……./…../2017 
 (Thủ trưởng đơn vị đăng ký tham gia ký tên, đóng dấu) 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÓNG GÓP CHI PHÍ 
HỘI CHỢ THỦY SẢN TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU PHI 2018 

(hạn chót đăng ký 09/06/2018) 
 
TÊN ĐƠN VỊ:  __________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

ĐỊA CHỈ: ______________________________________________________________  

ĐIỆN THOẠI: ___________________   FAX:  ________________________________  

NGƯỜI LIÊN HỆ:  ____________  ĐTDD: ________ EMAIL: ___________________  

Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký tham gia Hội chợ Thủy sản Seafex Dubai 2018 và chúng tôi 
đồng ý đóng góp chi phí để tổ chức các hoạt động xúc tiến và tuyên truyền quảng bá tại gian 
hàng quốc gia Việt Nam (bao gồm chi phí phát sinh không được chương trình XTTMQG phê 
duyệt) 
 
            Chi phí đóng góp (bắt buộc) :     35.000.000 VNĐ 
  Phụ thu gian góc (lựa chọn) :     15.000.000 VNĐ 
  Chi phí thuê tủ đông E1 (lựa chọn):    31.000.000 VNĐ 
  Chi phí thuê tủ đông E2 (lựa chọn):    35.000.000 VNĐ 
  
   

Tổng cộng : …………………………………………………………………………… 
 
Lưu ý: 

- Việc đăng ký được xem là hợp lệ khi doanh nghiệp gửi phiếu đăng ký và thanh toán số 
tiền đóng góp đúng hạn.  
- Trong trường hợp Doanh nghiệp hủy tham gia vì bất cứ lý do gì thì chi phí trên sẽ 
không được hoàn lại  
- Phụ phí góc chỉ áp dụng đối với gian hàng 2 mặt tiền. Do số lượng gian hàng 2 mặt 
tiền giới hạn, chúng tôi sẽ ưu tiên cho những Đơn vị đăng ký trước căn cứ theo thời gian 
nhận được phiếu đăng ký của Đơn vị đó. 
- Tất cả các chi phí trên chưa bao gồm tủ đông.  
  
 ………Ngày….. tháng….. năm 201….. 
 Đại diện đơn vị 

      (Ký tên, đóng dấu) 
 
 

 
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam 
218 Lô A, Đường số 6, Dự án An Phú An Khánh Q2,  TP HCM 
Tel: 08.6.281.04.30 – Fax: 08.6.281.04.37/38 
Email : phuochuy@vasep.com.vn  
 


