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THÔNG TIN TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 

VIETBUILD CẦN THƠ 2020 
 

XÂY DỰNG - VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN & TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 

Ngày Hội truyền thống của các Doanh nghiệp Ngành Xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu Long 

Từ ngày 23/7 đến 27/7/2020 

Được sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, 

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2020 với chủ đề Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất 

động sản & Trang trí nội ngoại thất được diễn ra tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại 

và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, từ ngày 23/7/2020 đến ngày 27/7/2020 do Trung tâm Thông 

tin - Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng VIETBUILD và 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ phối hợp tổ chức 

thực hiện. 

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2020 tại Thành phố Cần Thơ là sự kiện chào mừng 62 năm 

ngày truyền thống của Ngành Xây dựng Việt Nam (1958 - 2020). 

I. Tổ chức và quy mô của Triển lãm: 

1./ Về tổ chức: 

Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ và các Bộ Ban Ngành 

chỉ đạo cụ thể việc tổ chức và các chương trình hoạt động tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 

Cần Thơ 2020. 

a. Chỉ đạo & bảo trợ: 

- BỘ XÂY DỰNG VIỆT NAM 

- ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

b. Tổ chức thực hiện: 

- TRUNG TÂM THÔNG TIN – BỘ XÂY DỰNG (CITC) 

- CÔNG TY TỔ CHỨC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG VIETBUILD 

- TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CẦN THƠ 

c. Phối hợp & hỗ trợ: 

- TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM 

- HỘI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM 

- HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 

- HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM 

d. Bảo trợ & thông tin: 

- Đài Truyền hình Việt Nam 

- Đài Phát thanh Truyền hình TP.Cần Thơ - THTPCT 

- Tạp chí Vật liệu xây dựng 

- Báo Cần Thơ 

- Cổng Thông tin & Giao dịch Diaoconline.vn 

http://www.diaoconline.vn/
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2./ Về quy mô: 

Triển lãm giới thiệu và trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành Xây 

dựng - Vật liệu Xây dựng - Bất động sản & Trang Trí nội ngoại thất cùng với nhiều chương 

trình hoạt động phong phú, thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng, 

góp phần hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế. 

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2020 đã thu hút được sự tham gia của 500 gian 

hàng của gần 200 đơn vị với nhiều thương hiệu đến từ các quốc gia và khu vực tham dự. 

Triển lãm sẽ trưng bày các sản phẩm đa dạng cùng với nhiều chương trình hoạt động 

phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong phát triển và hội nhập kinh tế 

quốc tế. Triển lãm VIETBUILD đã trở thành một thương hiệu lớn, là điểm hẹn chung cho các 

nhà doanh nghiệp ngành Xây dựng, đây là sân chơi bổ ích và thiết thực, đem lại nhiều hiệu 

quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng. Các 

nhà doanh nghiệp lớn của ngành Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản & Trang trí 

nội ngoại thất cũng đã đến với VIETBUILD tại Thành phố Cần Thơ lần này. Nhiều đơn vị có 

gian hàng quy mô lớn từ 36m2 đến 108m2 như: Công Ty TNHH Hafele Việt Nam, Công Ty 

Tôn Phương Nam, Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Nhôm Xingfawindow - Nhà Máy Nhôm Xingfa, 

Công Ty CP Gạch Ngói Đồng Nai, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Fravi Việt Nam, Công Ty 

TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện Kim Mỹ, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ VI Light 

Eco, Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thuận Hưng, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc 

Tế Gia Phát, Công Ty TNHH Ngô Phong, Công Ty Cổ Phần Ves, Công Ty TNHH Trang Trí 

Nội Thất H Và H, Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tấn Hậu, Công Ty TNHH An Pha, 

Công Ty TNHH Tân Hòa 1, Công Ty TNHH Cơ Kim Khí Quang Minh, Công Ty TNHH Cơ 

Khí - Thương Mại Minh Hiền, Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam, Đồ 

Gỗ Nội Thất Hoàng Gia, Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Nhân Phát 

Thịnh, Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh, Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp, 

Công Ty TNHH Thương Mại Nội Thất Tân Hoàng Gia, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 

Trung Chính, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sa Vy,… 

 Các sản phẩm sẽ được trưng bày tại Triển lãm: 

       -  Xây dựng - Vật liệu xây dựng  : 50 doanh nghiệp 

       -  Trang trí nội ngoại thất, vật liệu hoàn thiện  : 54 doanh nghiệp 

       -  Thiết bị điện, cửa, hệ thống cho ngôi nhà thông minh    : 36 doanh nghiệp 

-  Các sản phẩm khác như: Phụ liệu chống thấm, chống dính, : 59 doanh nghiệp 

 cách điện, máy năng lượng mặt trời, quạt công nghiệp,  

dụng cụ cầm tay, các thiết bị máy móc và phụ kiện xây dựng v.v… 
 

II. Sản phẩm trưng bày giới thiệu tại Triển lãm: 

Đặc biệt, tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2020 lần này, các sản phẩm trưng 

bày đã đa số được các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư và phát triển các sản phẩm về vật liệu 

xây dựng và trang trí nội ngoại thất có mẫu mã mới, tính năng và chất lượng được nâng cao 

đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội ngoại thất ngày càng cao, gắn liền với sự 

phát triển bền vững, thân thiện môi trường và nâng tầm cuộc sống, thể hiện tính truyền thống, 

môi trường sinh thái và hiện đại của toàn xã hội. 

1)  Xây dựng - Vật liệu xây dựng: Hệ thống xây dựng, thi công xây lắp, gạch ốp lát, gạch 

chống nóng, ngói màu, ngói lợp nhựa đường phủ đá, kính và vật tư ngành kính, tôn cách nhiệt, 



3  

xi măng chống thấm, tấm lợp, thanh nhôm/nhựa định hình, ống nhựa và các sản phẩm ngành 

nhựa, sơn kính, sơn chống nóng/chống thấm, sơn phủ kim loại, các loại đá, máy móc thiết bị 

xây dựng…: Công Ty Tôn Phương Nam, Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Nhôm Xingfawindow - 

Nhà Máy Nhôm Xingfa, Công Ty CP Gạch Ngói Đồng Nai, Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh 

BKRE Bách Khoa, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Fravi Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất 

Sơn Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Gia Phát, Công Ty TNHH Ngô Phong, 

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Asia Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Nhựa 

Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam , Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Sinh Thái Việt Nam, Công Ty 

TNHH Giải Pháp Xây Dựng T&T, Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh, Công Ty Cổ Phần 

Nhựa Naaco, Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Giải Pháp Xây Dựng DHN, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trung Chính,… 

2)  Trang trí nội ngoại thất: Kính trang trí, các loại thảm, màn rèm cửa, giấy dán tường, 

gốm sứ mỹ nghệ, tranh tượng, ván sàn, đồ gỗ, bàn, ghế, tủ, giường, salon, kệ, thiết bị phòng 

tắm, thiết bị nhà vệ sinh, thiết bị nhà bếp…như: Công Ty TNHH Hafele Việt Nam, Công Ty 

TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Điện Quốc Cường, Công Ty TNHH Thiết Bị 

Gia Đình Tân Hoàng Phát, Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Phan 

Nguyễn, Công Ty Cổ Phần Prime Việt Nam, Công Ty TNHH Cookmix, Công Ty TNHH Trang 

Trí Nội Thất Thuận Hưng, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Hoàng Anh Dương, Công Ty TNHH An Pha, Công Ty TNHH Tân Hòa 1, Công Ty Cổ Phần 

Phân Phối Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Atlantis, Công Ty TNHH Nội Thất - Chiếu Sáng 

Led160, Công Ty TNHH Thiết Kế Thương Mại Hà Nội Mới, Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thiết Bị Vệ Sinh Tân Phương, Đồ Gỗ Nội Thất Hoàng Gia, Công Ty Cổ Phần Mộc Hoàng 

Gia, Công Ty TNHH Thương Mại Uber Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Nhật, 

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trang Trí Nội Thất Gia Thịnh, Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Quốc Tế Nam Thịnh, Công Ty TNHH Thương Mại H&X, Cửa Hàng Bếp Vũ Sơn, 

Công Ty TNHH Thương Mại Nội Thất Tân Hoàng Gia, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương 

Mại Dịch Vụ Sa Vy,… 

3) Thiết bị điện, đèn Led, cửa, hệ thống xử lý thông minh: cửa đa năng, cửa kéo, cửa 

cuốn, cửa nhôm, cửa gỗ, cửa chống cháy, cửa cách âm, cửa lưới chống muỗi, khóa cửa, chuông 

cửa màn hình, camera giám sát, thiết bị chống trộm, thiết bị điện, đèn led, đèn trang trí, đèn 

chiếu sáng…: Công Ty Cổ Phần Vũ Trụ Xanh, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện V.T.E.C.H, 

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Và Giải Pháp Công Nghệ TDL, Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ VI Light Eco, Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Toàn Thắng, Công Ty 

TNHH Giải Pháp Thông Minh KNX, Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mẫn Hồ Điệp, 

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Thái, Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất H Và H, Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thương Mại Hiệp Hào, Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoa Kiến, Công Ty 

TNHH Cơ Khí - Thương Mại Minh Hiền, Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại 

Sinh, Công Ty Cổ Phần Khoá Việt - Tiệp, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xuất 

Nhập Khẩu Hiệp Minh Thành, Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Nhân 

Phát Thịnh, Công Ty TNHH Công Nghệ Phú Vinh IOT, Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh 

Phát, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VHT-Smart,…  
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4)  Các sản phẩm khác: Máy năng lượng mặt trời, quạt công nghiệp, dụng cụ cơ khí, dụng 

cụ cầm tay, hộp ga thu nước và bộ thoát nước sàn, hồ bơi, bồn nước, bồn tự hoại, máy lọc 

nước, thang nhôm, xe đẩy hàng, hệ giàn thép mạ nhôm kẽm, thiết bị gia dụng, quần áo bảo hộ 

lao động, thiết bị thể thao và chăm sóc sức khỏe…: Công Ty Cổ Phần Cao Su Kỹ Thuật Đồng 

Phú, Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Kenko, Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương 

Mại Blue Bird, Công Ty TNHH MTV Naniwa Abrasive Việt Nam, Công Ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Cơ Điện Kim Mỹ, Công Ty TNHH Một Thành Viên Đoàn Trung Thành, Công Ty 

TNHH Thương Mại Công Cụ Điện Máy Hưng Thịnh, Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ PAF, Công Ty TNHH Thương Mại Mạnh Tín Chợ Lớn, Công Ty TNHH Thương Mại Điện 

Máy Senka, Công Ty Cổ Phần VES, Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tấn Hậu, Công 

Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nguồn Sống Việt, Công Ty Cổ Phần VN Light, Công 

Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kagura, Công Ty TNHH Hào Tân, Công Ty TNHH Việt Á Power 

Tools, Công Ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp,… 

III. Chương trình hoạt động: 

Các hoạt động tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2020 mang tính thiết thực, sáng 

tạo và kế thừa truyền thống của VIETBUILD các năm trước như: 

1./ Lễ khai mạc: Chương trình Lễ khai mạc được diễn ra vào lúc 09h00 – 10h00 ngày 

23/7/2020 với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Xây dựng và các Bộ Ngành Trung 

Ương, Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và đông 

đảo các doanh nghiệp, khách tham quan. 

2./ Hội thảo chuyên đề:   

Chương trình hội thảo chuyên ngành với đề tài thiết thực và phong phú được diễn ra tại 

Triển lãm, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và liên tục sản xuất các sản phẩm 

mới, công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu thị trường Xây dựng và nhà ở đô thị theo hướng phát 

triển xanh, bền vững.  

- Hội thảo: “Tấm lợp nhựa F.R.P phủ Gelcoat” được diễn ra vào lúc 09h00 đến 12h00 

ngày 25/7/2020 do Công Ty Cổ Phần Nhựa Naaco phối hợp với Ban tổ chức thực hiện. 

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại & Hội chợ 

Triển lãm Cần Thơ. 

3./ Chương trình ca múa nhạc hằng đêm và diễn đàn doanh nghiệp: 

Chương trình ca múa nhạc văn nghệ lần này được nâng tầm chất lượng cao, sẽ tạo nên 

những đêm hội VIETBUILD sôi động tại triển lãm được tổ chức miễn phí với sự góp mặt giao 

lưu của các ngôi sao và ca sĩ đang được yêu thích đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ 

như: Trương Diễm (Á quân Hãy nghe Tôi hát 2020), Henry Ngọc Thạch (Top 4 Hãy nghe Tôi 

hát 2020), Yến Tatoo, Tim, Châu Khải Phong, Đỗ Lộc, Khưu Tố Trinh, Thanh Nhựt, Hương 

Huỳnh, A Tyn, Yuly Ngọc, Hải Đăng, Quỳnh Mai, Quốc Bình, Hà Uyên, Nhóm A Band, Nhóm 

Hoa Nắng,… 

Diễn đàn“Đồng hành cùng doanh nghiệp” là nhịp cầu để doanh nghiệp và công chúng gặp 

gỡ, trao đổi, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng để định hướng chiến lược trong 

kinh doanh. Hầu hết những gian hàng có quy mô lớn, người tiêu dùng và các nhà đối tác sẽ có 
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cơ hội tìm hiểu sản phẩm toàn diện cùng với những tư vấn cần thiết cho việc tìm hiểu sản phẩm 

thiết kế xây dựng, kiến trúc cho công trình xây dựng hay ngôi nhà của mình. Diễn đàn doanh 

nghiệp sẽ sôi động tại các gian hàng của những thương hiệu lớn. Tại Triển lãm, doanh nghiệp 

sẽ được giao dịch với khách tham quan song song với chương trình ca múa nhạc hằng đêm với 

sự biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng đang được yêu thích tại Thành phố Hồ Chí Minh và vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tạo nên ngày hội của ngành xây dựng tại khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

4./ Chương trình giao lưu gặp gỡ giữa các Đoàn doanh nghiệp: 

Ban tổ chức thực hiện các chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa các Sở Ban Ngành, các tổ 

chức hiệp hội Doanh Nghiệp tại các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam, các địa phương tại 

miền Đông và miền Tây Nam bộ, cùng với các tập đoàn, doanh nghiệp tại Triển lãm nhằm mục 

đích tạo cơ hội tốt cho các nhà quản lý, các tổ chức xã hội ngành nghề và các tập đoàn doanh 

nghiệp tham quan tìm hiểu tính năng, mẫu mã và những phát triển đột phá, đổi mới về công 

nghệ của các sản phẩm xây dựng. Chương trình giao lưu cũng tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp nắm bắt được nhu cầu phát triển mạnh mẽ của công cuộc hội nhập toàn cầu về quản lý, 

sản xuất và công nghệ vật liệu xây dựng, góp phần cho sự phát triển nhà ở, cảnh quan đô thị và 

môi trường sống tốt nhất cho con người. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia giao 

lưu của các đoàn trong nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, An 

Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang,… 

IV./ Các đơn vị tài trợ tại Triển lãm: 

- Công Ty Tôn Phương Nam 

- Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Nhôm Xingfawindow – Nhà Máy Nhôm Xingfa 

- Công Ty TNHH Hafele Việt Nam 

- Công Ty CP Gạch Ngói Đồng Nai 

V./ Đặc điểm của VIETBUILD Cần Thơ 2020: 

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2020 có sự tích cực tham gia của các nhà doanh 

nghiệp lớn ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất. Triển 

lãm lần này có các sản phẩm mang tính đa dạng, phong phú, nhiều tính năng vượt trội hơn so 

với năm 2019, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ trong tình hình phát triển kinh tế xã hội mới 

theo xu hướng công nghệ 4.0 vào các công trình xây dựng và kiến trúc cho một ngôi nhà. Người 

tiêu dùng mong đợi Ngày hội VIETBUILD diễn ra để đến tìm hiểu, trao đổi, ký kết hợp đồng 

và được tư vấn, tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm mới từ các doanh nghiệp lớn nhằm chuẩn 

bị cho các công trình xây dựng, các dự án lớn cũng như cho ngôi nhà tương lai của mình. Đồng 

thời, VIETBUILD cũng là cơ hội tốt nhất để khách hàng tìm hiểu, mua sắm vật liệu trang trí nội, 

ngoại thất, qua đó hướng đến sự hoàn thiện, tinh tế và hiện đại hơn. 

Chúng ta có thể nói rằng với quy mô lớn và tính chất chuyên ngành, Triển lãm VIETBUILD 

2020 đã thể hiện được sự đa dạng của ngành Xây dựng tại Việt Nam mặc dù chịu ảnh hưởng 

tác động lớn của dịch bệnh toàn cầu Covid-19. Triển lãm VIETBUILD Cần Thơ lần này góp 

phần ổn định và phát triển kinh tế giai đoạn hậu Covid-19, thể hiện sức sống và sự lan tỏa của 

các sản phẩm ngành vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất. Sức sống ấy chính là những 

yếu tố đáp ứng những nhu cầu về xây dựng của đất nước đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Các tập đoàn, doanh nghiệp đông đảo với các thương hiệu đến từ nhiều quốc gia đã hội tụ tại 

Việt Nam, tạo cơ hội đẩy mạnh sự phát triển bền vững và hội nhập hữu hiệu tại thị trường Việt 

Nam. Các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp có khả năng cung ứng dồi dào, phong phú các 

dòng sản phẩm vật liệu xây dựng cho công trình. Hơn ai hết, chính doanh nghiệp là người hiểu 

rõ được sự phát triển chung của khoa học công nghệ xây dựng trên toàn thế giới, nhu cầu của 

thị trường và những nét kiến trúc, thiết kế mang tính hiện đại, hài hòa với truyền thống đối với 

công trình xây dựng. VIETBUILD đã cho ta thấy khá rõ một bức tranh toàn cảnh về sự phát 

triển của ngành Xây dựng và thị hiếu của người tiêu dùng.  

Mỗi kỳ Triển lãm VIETBUILD diễn ra với quy mô lớn là một sự kiện đầy sức thu hút, hội 

tụ và lan tỏa những làn sóng công nghệ và sản phẩm mới, sản phẩm hoàn thiện tạo nên một sân 

chơi bổ ích, một sức sống mới cho thị trường vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội 

ngoại thất tại Việt Nam. VIETBUILD Cần Thơ 2020 đúng là một điểm hẹn và là ngày hội chung 

của các nhà doanh nghiệp về xây dựng tại Thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

Chương trình giao lưu doanh nghiệp tại Triển lãm đã tạo cơ hội và điều kiện tốt cho các 

doanh nghiệp cùng nhau phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ và trao đổi kinh nghiệm, 

hợp tác đầu tư tài chính, liên kết nhằm cho ra đời các dòng sản phẩm mới về Xây dựng – Vật 

liệu xây dựng – Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất cao cấp nhằm phục vụ cho các công 

trình đẳng cấp, đem lại đời sống văn minh hiện đại, góp phần cho sự phát triển xã hội ngày 

càng phồn vinh, đời sống nhân dân được ấm no, an cư lạc nghiệp. 

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD đã thể hiện được nhu cầu cần thiết hiện nay đối với các 

công trình, các nhà đầu tư và người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở cho mình. Đó là sự có mặt 

đông đảo, đa dạng và phong phú các loại hình vật liệu cũng như dịch vụ khác nhau, thể hiện 

quy trình của một công trình xây dựng từ khâu tư vấn, thiết kế, quy hoạch kiến trúc, cung ứng 

kỹ thuật xây dựng đến các dòng sản phẩm với nhiều chủng loại phong phú khác nhau về vật 

liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất: gạch, ngói, bê tông trang trí, đá thạch anh, tôn, kính, 

thiết bị điện, hệ thống kiểm soát an ninh, cửa gỗ, cửa chống cháy, thiết bị phòng tắm, phụ kiện 

tủ bếp, sofa, bàn ghế, tủ giường, kệ tivi, nội thất văn phòng, thiết kế cảnh quan, sân vườn, khóa 

thông minh, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, vật liệu chống thấm, sơn cách nhiệt, thang máy, dụng 

cụ cầm tay v.v....Vì thế, khi đến với Triển lãm, khách tham quan có thể tiếp cận được đầy đủ 

các nhu cầu cần thiết để xây dựng một ngôi nhà từ nhiều thương hiệu chính hãng nổi tiếng của 

các công ty lớn. Đa số các doanh nghiệp và người dân có nhu cầu về xây dựng và trang trí nhà 

ở đều chung nhận định rằng: VIETBUILD là triển lãm dành cho các căn nhà mới, là cơ hội tốt 

cho ngôi nhà mới của bạn được hiện đại, tinh tế, thông minh, tiện nghi và đẳng cấp hơn. 

Về chương trình hoạt động, Ban tổ chức tiếp tục chú trọng vào sự phát triển cả về chất 

lượng và hình thức hoạt động, cụ thể như tập trung phát triển các doanh nghiệp lớn, các dòng 

sản phẩm mới, đẩy mạnh việc chuyển giao về khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế tại thị 

trường Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng tập trung đầu tư các giải pháp công nghệ vào hoạt 

động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển dịch vụ trong tình hình mới hậu Covid-19 và 

phát triển công nghệ kỹ thuật số toàn cầu, đáp ứng cho sự phát triển liên tục của ngành công 

nghệ vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất tại Việt Nam theo hướng xanh, bền vững. 

Ban tổ chức cũng đã trao đổi cùng các doanh nghiệp thông qua các bản điều nghiên trong 

việc phối hợp phục vụ tốt cho khách tham quan và người tiêu dùng về chương trình tư vấn, 
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khuyến mãi sản phẩm vật liệu xây dựng, dịch vụ về nhà đất, mở rộng đại diện, đại lý. Tất cả 

nhằm đẩy mạnh thị trường, phục vụ tốt cho các công trình trong việc xây nhà ở, bảo vệ môi 

trường, xanh hóa đô thị, hướng đến phát triển bền vững, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu 

ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam và trên toàn thế giới. 

Về việc trang trí, chăm sóc cho khách hàng, Ban tổ chức đã đầu tư cho Triển lãm gần như 

các gian hàng đều có máy điều hòa, khu ngoài trời có lắp đặt hệ thống nhà tiền chế, hình thức 

trang trí mang tính tinh tế, hiện đại và hoành tráng với nhiều điểm mới hơn so với VIETBUILD 

2019. Các khu vực chuyên ngành tại Triển lãm được thể hiện để phục vụ doanh nghiệp và khách 

tham quan trong việc tìm kiếm đối tác ở những lĩnh vực quan tâm của mình. Ngoài ra, dịch vụ 

chăm sóc khách hàng cũng được Ban tổ chức đặc biệt chú trọng nhằm phục vụ tốt nhất cho 

khách tham quan và doanh nghiệp. 

Ban tổ chức hy vọng VIETBUILD Cần Thơ 2020 nói riêng và VIETBUILD cả nước với các 

kỳ Triển lãm được diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ nói chung sẽ 

đem lại nhiều thành công và các doanh nghiệp sẽ ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế lớn, vượt 

qua các thách thức để khẳng định và phát triển trong hội nhập kinh tế thế giới. 

Thông qua Thông tin báo chí này, Ban tổ chức Triển lãm Quốc tế VIETBUILD trân trọng 

cảm ơn sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, trân 

trọng cám ơn sự tài trợ của các nhà tài trợ Triển lãm cũng như sự nhiệt tình tham gia đông đảo 

của gần 200 doanh nghiệp. 

Ban tổ chức cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan truyền thông báo chí, thông tấn, Đài 

Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã 

đưa tin về Triển lãm VIETBUILD tại TP. Cần Thơ đến với công chúng và các doanh nghiệp, 

qua đó tạo cơ hội để Triển lãm VIETBUILD Cần Thơ 2020 được thành công tốt đẹp. 

Với sự chuẩn bị và tập trung đầu tư quy mô của Ban tổ chức cùng các doanh nghiệp 

tham gia, hy vọng rằng Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2020 tại TP. Cần Thơ với tiêu chí: 

“Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao” sẽ là một sự kiện tốt đẹp và ấn tượng cho các nhà doanh 

nghiệp, khách tham quan và các đối tác tại Triển lãm. VIETBUILD sẽ tiếp tục hoàn thiện 

hơn nữa để vươn tới tương lai – vươn tầm quốc tế. 

 


