
 

Subject: 

Thư mời Hội thảo:  Ngành Nhựa xây dựng Việt Nam - Câu chuyện cạnh tranh trên sân 

nhà. Gặp gỡ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) 

Nội dung: 

Kính gửi Quý khách hàng, quý nhà đầu tư!  

Công ty Chứng khoán Công Thương (VietinBankSc) trân trọng kính mời quý vị tham dự hội 

thảo “Ngành Nhựa xây dựng Việt Nam - Câu chuyện cạnh tranh trên sân nhà Gặp gỡ Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG)”. Hội thảo do Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBankSc), Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) phối hợp tổ chức. 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Ngành Nhựa Việt Nam nói chung cũng như ngành Nhựa xây dựng nói riêng đang đối mặt với 

sự cạnh tranh lớn đến từ các doanh nghiệp nước ngoài. Trước sức ép cạnh tranh của doanh 

nghiệp ngoại trên thị trường nhựa Việt Nam, các doanh nghiệp nội đang đối mặt với áp lực 

cạnh tranh này như thế nào? Và đâu sẽ là vũ khí sắc bén của doanh nghiệp Việt Nam trong 

cuộc chiến này?  

Tại hội thảo, Chuyên gia đến từ Bộ xây dựng sẽ trình bày về tổng quan ngành Nhựa xây dựng 

Việt Nam, đưa ra những thông tin so sánh sâu về ưu, nhược điểm của các sản phẩm nội địa so 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Cn60pw7EUCpDwhq6zbj76UJRIGqES4CdjZXBDCyxKQqsyg/viewform


với các sản phẩm nhựa của các đối thủ nước ngoài. Trên cơ sở thông tin chung về ngành Nhựa 

xây dựng, chuyên gia của VietinBankSc sẽ đưa ra các nhận định, tư vấn về cổ phiếu doanh 

nghiệp ngành nhựa xây dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt, tại hội 

thảo, các NĐT sẽ có cơ hội đối thoại trực tiếp với đại diện lãnh đạo CTCP Tập đoàn Nhựa 

Đông Á nhằm tìm kiếm các thông tin cho hoạt động đầu tư.  

Thời gian : 15h30, thứ Tư, 02/11/2016 

Địa điểm : Hội trường tầng 11, Sở GDCK TP. HCM. Số 16 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP. HCM 

    (Đi cổng số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gửi xe tại tầng hầm của HOSE) 

Chương trình 

15h00 – 15h30:  Đón khách 

15h30 – 15h40:  Lãnh đạo HOSE phát biểu khai mạc 

15h40 – 16h00:  Tổng quan về Ngành Nhựa xây dựng Việt Nam 

16h00 – 16h10:  Câu chuyện cạnh tranh của ngành Nhựa xây dựng VN trên sân nhà  

                           Cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp ngành Nhưa xây dựng  

16h10 – 16h30:  Gặp gỡ doanh nghiệp – CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á 

16h30 – 17h30:  Q&A 

Để đăng ký tham gia, quý khách vui lòng đăng ký tại đường link sau: ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

Hội trường 200 chỗ, ưu tiên những người đăng ký đầu tiên 

Thời hạn đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 01/11/2016. 

Thông tin liên hệ: 

Người liên hệ: Ms Đinh Thị Nhàn 

Hotline: 08.38209987 - Ext 0/ 0907 434 552 

Email: hoithao@vietinbanksc.com.vn 

Website: www.vietinbanksc.com.vn  

Fanpage: https://www.facebook.com/vietinbankscfanpage  

Trân trọng cảm ơn và mong được đón tiếp! 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 
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