
 

 

 

 

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM 

 

Số: 01/2023/GM-VPPA Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2023 

GIẤY MỜI 

Đại hội Toàn thể Hội viên nhiệm kỳ VII (2023-2028) 
Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam  

 

Kính gửi: Quý Hội viên Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam 

 

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời 
cảm ơn tới ông/bà đã luôn đồng hành, hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua. 

5 năm qua, VPPA đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm 
kỳ VI (2018-2023). Có được kết quả này là nhờ sự hỗ trợ, hợp tác và cùng gách vác, chia sẻ trách 
nhiệm của mỗi thành viên hiệp hội. 

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam ngày 
21/9/2022 về việc tổ chức Đại hội Toàn thể hội viên nhiệm kỳ VII (2023-2028), Hiệp hội Giấy 
và Bột giấy Việt Nam kính mời ông/bà tới dự Đại hội Toàn thể Hội viên nhiệm kỳ VII (2023-
2028) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam. 

 
Thời gian: Ngày 17 tháng 3 năm 2023.  

            Địa điểm:  Convention Center - Corona Resort Phú Quốc 
                                   Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang  
 
 Đại hội Toàn thể hội viên nhiệm kỳ VII (2023-2028) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam 
có ý nghĩa quan trọng, giúp định hướng phát triển của VPPA và ngành Giấy Việt Nam trong giai 
đoạn mới, vì mục tiêu: Xây dựng Hiệp hội vững mạnh - Phát triển bền vững theo hướng sản xuất 
xanh, kinh tế tuần hoàn - Xây dựng tinh thần doanh nghiệp Việt.  
  Đại hội dự kiến có sự tham dự của Lãnh đạo VPPA, đại diện doanh nghiệp hội viên, cơ 
quan quản lý Nhà nước và khách mời. 
  Ông/bà đến dự Đại hội vui lòng đăng ký và xác nhận thông tin trước ngày 10/3/2023. 
Thông tin liên hệ: Mr. Lê Huy Dư (094-2050470); Mrs. Mai Anh (097-7805832) hoặc số điện 
thoại: 024 6654-2872; Email: vanphong.vppa@gmail.com. 

  Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP VPPA 

TM  HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 

 
    NGUYỄN VIỆT ĐỨC 

 
 



 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN NIỆM KỲ VII (2023-2028) 

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM  
 

Địa điểm: Convention Center - Corona Resort Phú Quốc 
                  Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 
Thời gian: Ngày 17/3/2023  
 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

09:00 – 11:00 
(Buổi sáng) 

Phiên họp trù bị Đại hội toàn thể hội viên nhiệm kỳ 
VII (2023 – 2028) Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt 
Nam  

Các UV BVH nhiệm 
kỳ VI và các UV 
BCH hai Chi hội 

13:00 – 17:30 
(Buổi chiều) 

ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN NHIỆM KỲ 
VII (2023 – 2028) HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT 
GIẤY VIỆT NAM  

Toàn thể đại biểu và 
khách mời 

18:30 – 22:30 
(Buổi tối) 

GALA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI  
Toàn thể đại biểu và 

khách mời 

Chương trình chi tiết của Đại hội nhiệm kỳ VII 2023 – 2028 sẽ được gửi kèm sau Hội nghị Ban chấp hành 
lần thứ 9 ngày 22/02/2023. 

 
 

THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ KHÁCH SẠN 

 
I/ Resort Radisson Blu –  
Nằm trong khuôn viên Corona Resort Phú Quốc do tập đoàn Radisson Blu vận hành, cách Convention 
Center (địa điểm Đại hội) khoảng 150m, cách Vinoasis 100m. 
    Giá phòng dành cho Đại biểu của VPPA 

Hạng phòng 
 Giá bán 

2 khách/Phòng  
 Ghi Chú 

Giá đã bao gồm VAT & Phí dịch vụ  

Deluxe  
(view ngẫu nhiên) 

1,990,000 Diện tích 45m2. Có bồn tắm và ban công riêng 

One bed room suite  2,550,000 Diện tích 90m2. Có bồn tắm và ban công riêng 

Ghi chú: 
- Extra bed người lớn: VND 1,400,000 net/ngày 
- Extra bed trẻ con: VND 900,00 net/ngày 
- Hỗ trợ xe đón tiễn sân bay theo LỊCH CỐ ĐỊNH của resort cho các nhóm dưới 7 phòng - booking trên 7 
phòng không bao gồm đón tiễn (khách nên tách nhỏ booking) 
- Dưới 12 tuổi: miễn phí chỗ ở và ăn sáng nếu ngủ chung giường với bố mẹ (cho phép mỗi phòng tối đa 
2 trẻ em). 12 tuổi trở lên được coi là người lớn, có thể yêu cầu giường phụ và tính thêm phụ phí, có ăn 
sáng và tùy vào tình trạng phòng sẵn có 
Link đặt phòng: https://forms.gle/fw2VR185GpgLcfwg6 
 
 



 

 

QR Code: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/ Khách sạn 5 sao VinOasis –  
Nằm trong khuôn viên Corona Resort Phú Quốc do VinPearl vận hành, cách Convention Center (địa 
điểm Đại hội) khoảng 50m.  
       Giá phòng dành cho Đại biểu của VPPA:   

Hạng phòng 
 Giá bán 

2 khách/Phòng  
 Ghi Chú 

Giá đã bao gồm VAT & Phí dịch vụ  

 Khách sạn VinOasis 2,110,000 
Giá chưa bao gồm phụ thu trẻ em 4-> dưới 12 tuổi. 
Giá đã bao gồm ăn sáng  
Giá đã bao gồm đón tiễn sân bay 

Khách sạn VinOasis 1,710,000 
Giá bao gồm ăn sáng 
Giá không đón tiễn bay 

Khách sạn VinOasis 1,660,000 
Giá không bao gồm ăn sáng 
Giá không bao gồm đón tiễn sân bay 

 
Link đặt phòng: https://forms.gle/U7SRnrK8rppWXest7 
QR Code: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

III/ Khách sạn Holiday Infinity –  
Thuộc khu vực Grandworld. Cách Convention Center (địa điểm Đại hội) 1500m (di chuyển xe điện). 
    Giá phòng dành cho Đại biểu của VPPA: 
 

Hạng mục  
 Giá bán 

2 khách/Phòng  
Ghi Chú 

Giá đã bao gồm VAT & Phí dịch vụ 



 

 

Khách sạn  
Holiday Infinity  

1,150,000 
Giá bao gồm ăn sáng 
Giá không bao gồm đón tiễn sân bay  
Giá chưa bao gồm phụ thu trẻ em 4-> dưới 12 tuổi 

 
Link đặt phòng: https://forms.gle/nSFS9h3x7tP1WsbZ8 
QR Code: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: 

- Check-in: 14:00h. Các yêu cầu nhận phòng sớm trước 14:00h cần được thông báo trước và 
có xác nhận của khách sạn (tùy theo tình trạng phòng) nhưng không sớm hơn 12:00 trưa. 

- Check-out: 12:00 trưa 
- Vui lòng chụp ảnh 02 CCCD/Passport/Khai sinh gửi bộ phận đặt phòng xác nhận booking. 
- Gửi danh sách khách lưu trú/phòng 
- Gửi booking trước tối thiểu 48h checkin 
- Khi có phát sinh trẻ em vui lòng báo để áp dụng giá phụ thu tốt, mọi phát sinh trễ đều được 

tính giá niêm yết tại quầy. 
Nếu có bất kỳ vấn đề gì về thông tin khách sạn và đặt phòng, xin hãy liên hệ với chúng tôi:  
Mr. Kỳ Tập: 094.559.43.37, Ms. Quỳnh Châu: 076.736.9565 
Trân trọng cảm ơn./. 

********* 
 

 
 
  



 

 

SƠ ĐỒ KHU RESORT CORONA  

 


