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Kính mời: Các thành viên của Hiệp hội Xi măng Việt Nam 

Như quý vị được biết qua thông báo mà quý vị nhận được từ VNCA đầu tuần này, tháng sau 

hội nghị hàng đầu về thị trường ngành công nghiệp xi măng, INTERCEM châu Á, lần đầu tiên 

sẽ diễn ra tại Việt Nam. Hội nghị này được bảo trợ bởi VNCA và Bộ Xây dựng sẽ được tổ 

chức tại Khách sạn Melia Hà Nội vào ngày 20/21 tháng 9. Trước đó một buổi tiệc chào mừng 

được tổ chức vào thứ hai ngày 19 tháng 9.  

Đây là lời mời chính thức từ INTERCEM với tư cách là nhà tổ chức hội nghị để tham gia hội 

thảo này. 

INTERCEM Châu Á là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ với những doanh nghiệp cùng ngành từ 

40 quốc gia hội tụ tại Hà Nội và một diễn đàn duy nhất để thúc đẩy ngành công nghiệp xi măng 

và clinker xuất khẩu của Việt Nam và cũng như các công ty riêng lẻ và sản phẩm của quý vị. 

Các thành viên của VNCA chính là các đối tác trong hội nghị và INTERCEM khuyến khích tất 

cả các thành viên tham gia và tận dụng các cơ hội với một mức phí ưu đãi. Thành viên của 

VNCA được mời tham gia chỉ phải đóng góp mức phí 6.700.000 đồng cho mỗi đại biểu. Mức 

này đã được giảm đáng kể (giảm hơn 900 USD) so với mức lệ phí đăng ký đầy đủ. Phí đăng ký 

này cho phép quý vị tham gia vào tất cả các phiên họp, triển lãm hội nghị, ăn trưa và cà phê 

trong cả hai ngày, Buổi tiệc Chào mừng và Tiệc tối của Hội nghị. 

Hội nghị sẽ nghe tham luận của các chuyên gia trong khu vực và quốc tế cùng chia sẻ dự báo, 

kinh nghiệm và cũng như về lĩnh vực chuyên môn và cái nhìn sâu rộng đối với các thách thức 

và cơ hội quan trọng mà  các nhà sản xuất xi măng ở Việt Nam và trên toàn Đông Nam Á đang 

phải đối mặt. 

Chương trình Hội nghị kéo dài hai ngày sẽ bao gồm các chủ đề chính: 

+ Dự báo cho ngành công nghiệp xi măng Việt Nam, khu vực và toàn cầu 

+ Tổng quan về sự phát triển thúc đẩy nhu cầu xi măng tại Việt Nam 

+ Cước vận tải và logistics 

+ Thị trường than đá và than cốc 

+ Hệ thống thu hồi nhiệt Wast và đầu tư tài chính 

+ Chiến lược giảm kiềm (Alkali) 



+ Cải tiến nhà máy và nâng cao hiệu quả sản xuất 

Cùng với chương trình trên 20 loại thiết bị và dịch vụ cung cấp được quốc tế công nhận sẽ 

được trưng bày tại hội nghị. 

INTERCEM được công nhận rộng rãi như là sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp xi măng 

thế giới, được thành lập vào năm 1985, kể từ đó đến nay chúng tôi đã tổ chức trên 50 hội nghị 

tại các thành phố trên toàn cầu với sự tham gia của hơn 25.000 đại biểu. Nếu quý vị muốn đăng 

ký cho mình, một đồng nghiệp hoặc một nhóm nhỏ tham gia hội nghị, vui lòng điền vào mẫu 

đính kèm (bằng tiếng Anh) và gửi lại cho chúng tôi tại địa chỉ: info@intercem.co.uk sớm nhất. 

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc đăng ký của bạn. Nếu bạn muốn đăng ký nhiều hơn 4 

người xin vui lòng gửi một đơn bổ sung. 

Chúng tôi rất vui mừng được tổ chức hội nghị INTERCEM lần này tại Việt Nam trong năm 

nay và rất mong quý vị tham gia với chúng tôi để tham gia vào hội nghị quốc tế quan trọng 

này. 

Trân trọng. 
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