
 

Hội chợ Canton lần thứ 130 kết thúc mang lại động lực đổi mới không ngừng cho 

các nhà sản xuất Trung Quốc  

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 130 (Hội chợ Canton) đã kết thúc vào ngày 

19/10. Nghệ sĩ Từ Băng, người phát ngôn của Hội chợ Canton kiêm Phó Tổng giám đốc 

Trung tâm Ngoại thương Trung Quốc, cho biết: phiên Hội chợ Canton lần này lấy triết lý 

"Hội chợ Canton, lan toả sức sống đến toàn cầu" làm mục tiêu hoạt động để chào đón 

người mua cũng như thu hút sự quan tâm từ khắp mọi nơi trên thế giới, góp phần phát 

triển nguyên tắc đàm phán thắng - thắng. 

Hội chợ Canton lần thứ 130 đã mở màn bằng buổi lễ khai mạc hoành tráng. Diễn đàn 

Thương mại quốc tế Châu Giang lần thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ khai mạc 

diễn ra vào chiều ngày 14/10 cũng là phần lễ chính của Diễn đàn thương mại quốc tế 

Châu Giang. Chủ đề chính của diễn đàn là "Sức sống mới trong phát triển của Trung 

Quốc mang lại cơ hội mới cho thế giới", nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc 

mở cửa và thúc đẩy thương mại tự do. Đây được coi như một dấu hiệu cho thấy Trung 

Quốc đã chia sẻ cơ hội phát triển với các nước khác trên thế giới để mở ra một tương lai 

tươi sáng hơn. 

Phiên hội chợ kết hợp cả hình thức trực tuyến và ngoại tuyến đã mang lại kết quả đáng 

mừng. Gần 26.000 công ty trong và ngoài nước đã tham gia dưới hình thức trực tuyến, 

đăng tải hơn 2,87 triệu sản phẩm. Như vậy con số sản phẩm đã tăng 113.600 so với phiên 

hội chợ trước. Nền tảng trực tuyến đã đạt được lượng truy cập tổng cộng là 32,73 triệu 

lượt. Các đơn vị triển lãm đã phát trực tiếp tổng cộng 43.000 lượt, với hơn 350.000 người 

xem. Khu vực triển lãm thực tế rộng khoảng 400.000 mét vuông với sự góp mặt tham gia 

của 7.795 nhà triển lãm. Tổng cộng, Khu phức hợp Hội chợ Canton nhận được 600.000 

lượt ghé thăm. 

Bất chấp đại dịch và nhiều yếu tố khác, cả người mua và đại lý thu mua ở nước ngoài đều 

tham gia tích cực. Hội chợ ngoài thực tế do 18 tổ chức công nghiệp và thương mại đứng 

ra phục vụ và thu hút hơn 500 công ty thành viên tham dự, bao gồm Phòng thương mại 

Hoa Kỳ tại Nam Trung Quốc và Cơ quan xúc tiến thương mại - đầu tư Hàn Quốc. Ngoài 

ra, 18 doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu, bao gồm Walmart, Staples và Auchan, cũng tổ 

chức cho người mua đến tìm nguồn tại Hội chợ. Người mua từ 228 quốc gia và khu vực 

đã đăng ký tham dự Hội chợ Canton trực tuyến, làm tăng tính đa dạng và toàn cầu hóa 

của hội chợ. 

Ông Từ Băng cũng bổ sung thêm: "Hội chợ Canton lần thứ 130 đã diễn ra suôn sẻ với 

nhiều mô hình và chức năng kinh doanh hơn. Hội chợ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm 

vụ quan trọng trong việc đạt được mục tiêu là làm nổi bật những điểm sáng một cách an 

toàn, có trật tự và hiệu quả cao của một Hội chợ sáng tạo. Chính điều này góp phần vào 

sự phát triển chất lượng cao của thương mại quốc tế và phục hồi kinh tế toàn cầu". 

 


