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Thay mặt Ban tổ chức, Công ty Reed Tradex, tôi rất vui mừng được chào đón quý vị
đến với buổi họp báo về Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ DIỄN ĐÀN CÔNG
NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2021 và công bố sự kiện TRIỄN LÃM CÔNG NGHIỆP
HỖ TRỢ VIỆT NAM – NHẬT BẢN (SIE) và TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG
NGHỆ CHẾ TẠO PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (VME).
Việt Nam đã và đang thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc gia, mở rộng
xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trường, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương,
gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước
vươn ra thế giới (1). Với cương vị là một trong những đơn vị kết nối kinh doanh hàng đầu thế
giới, Reed Tradex hân hạnh hợp tác cùng Tổ chức Thúc đẩy Ngoại Thương Nhật Bản JETRO
và Cục Xúc tiến Thương Mại Vietrade mang đến Diễn đàn công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
2021 với chủ đề “KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN
CẦU: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC HẬU COVID-19” như một cơ hội gặp gỡ, hỗ trợ sự liên
kết giữa các nhà sản xuất phụ tùng, các công ty trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo và
công nghiệp hỗ trợ.
Ngay trong đại dịch, Việt Nam tiếp tục được các định chế tài chính lớn đánh giá tích
cực, ổn định, là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược TQ + 1 của các doanh nghiệp toàn cầu.
Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng với nhiều
cơ hội trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Thông qua sự kết hợp của Reed
Tradex và JETRO, với sự hỗ trợ của VietTrade, “Diễn đàn Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam
2021” chủ đề KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU:
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC HẬU COVID-19” sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ
mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt
là giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn lần này cũng là một trong những chương trình khởi động, tiền sự kiện cho
TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM – NHẬT BẢN (SIE) và “TRIỂN
LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP TẠI
VIỆT NAM” – VME. Chuỗi sự kiện này được kỳ vọng tạo cơ hội cho các công ty trong
ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ tìm kiếm giải pháp tăng giá trị
sản phẩm, tăng chất lượng, tăng năng suất, giảm giá thành, phát triển mạng lưới đối tác, phân
phối kinh doanh cũng như chia sẻ kinh nghiệm, chiến lược tiếp cận thị trường quốc tế hiệu
quả và phù hợp, đồng thời thúc đẩy đưa các ngành công nghiệp hỗ trợ tăng trưởng, tham gia
vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
SIE và VME là hai Triển lãm Quốc tế thường niên về Máy móc và Công nghệ cho
ngành Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp, hỗ trợ thu hút hơn 200 nhà cung cấp đến từ 20
quốc gia và hơn 10,000 nhà sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, giải pháp tự động hóa, và
những lĩnh vực khác có liên quan đến công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Năm
2021, lần đầu tiên SIE & VME sẽ diễn ra đồng thời với hai hình thức là trực tiếp, dự kiến
từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 09 tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội và kết nối
trực tuyến thông qua website VME.
Tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Cục Xúc tiến Thương Mại Bộ Công Thương,
sự hợp tác tuyệt vời của Văn phòng thúc đẩy Ngoại Thương Nhật Bản tại Hà Nội và gửi lời
chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, các đối tác cũng như các đơn vị truyền thông, cơ quan
báo đài đã đồng hành và hỗ trợ truyền thông về buổi lễ ký kết, diễn đàn Công nghiệp Hỗ trợ
Việt Nam và Công bố sự kiện triển lãm SIE và VME. Chúng tôi rất mong được sự đồng
hành tham gia của quý với hai phương thức kết nối trực tuyến và tham dự trực tiếp triển
lãm từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 09 năm 2021 tại Cung Việt Xô, Hà Nội.
Xin cảm ơn.
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