THƯ CHÀO MỪNG
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
Triển lãm quốc tế Công nghiệp Hóa chất Việt Nam VINACHEM EXPO - CHINACHEM 2020 với sự ủng hộ tham dự
mạnh mẽ của các đơn vị đồng ngành sẽ được Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy
ban xúc tiến mậu dịch quốc tế Trung Quốc – Phân hội Hóa chất CCPIT CHEM tổ chức từ ngày 9-12/12/2020 tại Trung
tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Là một quốc gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, Việt Nam cũng đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng đối với những
công ty sản xuất các sản phẩm hóa chất nông nghiệp. Trải qua gần 60 năm hình thành phát triển, hệ thống ngành bảo
vệ thực vật (BVTV) đã bảo vệ tốt năng suất cây trồng, ngăn chặn các dịch hại trên cây trồng, ngành phân bón với những
sản phẩm chất lượng, góp phần đưa nền nông nghiệp của đất nước phát triển ổn định, trở thành quốc gia xuất khẩu các
sản phẩm nông nghiệp và hóa chất nông nghiệp đến các 15 nước trên thế giới, tiêu biểu là các thị trường Campuchia, Đài
Loan, Myanmar, Lào, Singapore... Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế thị trường của nước nông nghiệp, các công ty sản xuất hóa
chất nông nghiệp cũng bị tác động bởi nhiều yếu tố cạnh tranh khốc liệt, buộc phải tìm các giải pháp giúp doanh nghiệp
tìm hướng đi mới như thúc đẩy xuất khẩu, phát triển sản phẩm mới, liên kết chuỗi sản xuất, cơ cấu mô hình sản xuất áp
dụng khoa học kỹ thuật mới thân thiện môi trường...Triển lãm Vinachem được tổ chức thường niên đã tập trung giới thiệu
những thành tựu khoa học công nghệ, những sản phẩm mới, cập nhật thông tin quản lý trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực
vật hàng năm đã tạo cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được giao lưu, trao đổi, gặp gỡ với các đơn vị cung cấp nước
ngoài. Là cơ quan quản lý nhà nước, Cục Bảo vệ thực vật luôn là đơn vị ủng hộ, tư vấn, giới thiệu về tổng quan thị trường
Việt Nam cho các đối tác nước ngoài quan tâm tìm hiểu kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời cũng là cầu nối giúp các đơn
vị Việt Nam tiếp cận sâu hơn các đối tác nước ngoài, góp phần đưa nên nông nghiệp Việt Nam phát triển ổn định.
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Thay mặt Cục bảo vệ thực vật, Tôi nhiệt liệt chào mừng các đơn vị trong và ngoài nước đã tham gia tích cực vào các
hoạt động của Triển lãm.
Chúc Triển lãm thành công tốt đẹp./.
CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
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Ban tổ chức

Đối tác quốc tế

Ủng hộ - Bảo trợ

Triển lãm VINACHEM EXPO 2020 trưng bày các sản phẩm, dịch vụ của ngành công nghiệp hoá chất như: hóa chất
xử lý bề mặt, dầu công nghiệp, bột tẩy trắng, sản phẩm làm sạch, hóa chất tinh chế, nguyên liệu và các chế phẩm… được
sử dụng trong công nghiệp dầu khí, hóa dầu, dệt may, xây dựng, điện và điện tử, ô tô,... của doanh nghiệp Việt Nam và
doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ diễn ra từ ngày 09-12/12/2020 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm
Sài Gòn (SECC) .
Qua các kỳ tổ chức, VINACHEM EXPO đã nhận được sự quan tâm tham gia trưng bày của các doanh nghiệp quốc
tế, đặc biệt là các công ty đến từ Ấn Độ trong lĩnh vực hóa chất ngành dệt nhuộm như thuốc nhuộm và bột màu trung
cấp, nhựa cây, sản xuất chất phụ trợ dệt may, da giày, tẩy rửa,... là cầu nối quan trọng và hữu ích giúp doanh nghiệp đẩy
mạnh hợp tác sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ…Với thế mạnh xúc tiến thương mại, giúp các đơn vị sản xuất
tìm hiểu đúng về thị trường và có chính sách phát triển hợp lý, các đơn vị tham gia Triển lãm VINACHEM với sự ủng hộ
và chỉ đạo chuyên môn từ Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Việt Nam đã có định hướng phù hợp, góp phần phát triển
doanh nghiệp, là sân chơi tin tưởng của các doanh nghiệp.
Thay mặt Cục Hóa chất, Tôi nhiệt liệt hoan nghênh các đơn vị trong nước và quốc tế tham gia Triển lãm VINACHEM
EXPO 2020.
Trân trọng./.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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