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V/v moi tham du hÙi thào 

Kinh gri: 

N�m 2021, dËch Covid-19 tiêp tyc di¿n bi¿n phúc tap, anh huong dên sän 
xu¥t và trao �oi thuong m¡i cça Vi�t Nam. Hoat �Ùng xuât nhp khâu vÛi các 
nuóe vân phài dôi m·t vÛi nhiêu khó kh�n do dËch bÇnh, �·c biÇt t¡i các quôc gia 

là �oi tác thuong m¡i hàng dâu cça ViÇt Nam nhu EU, Hoa Ký, Trung Quôc, Hàn 
Quoc, Nhât Bån... Truóc tinh hinh �ó, viÇc �a d¡ng hóa thË truông xuât nhp khâu, 
nghiên cúru �ây m¡nh xuát khâu sang thË truong mói, còn nhiêu du dia �Ã khai 
thác nhu châu Phi và tim kiêm nguôn cung nguyên liÇu phåc vu sån xuât trong 

nuoc, giäm su phå thuÙc vào mÙt thË truong nhât dËnh là mÙt trong nhïng giäi 

pháp mà doanh nghiep ViÇt Nam cân huóng �ên. 

Châu Phi là thË truÝng rÙng lón gôm 55 quôc gia vói tông dân sô 1,3 týy 
nguoi. Trong nhïng n�m gân dây, trao �Ñi thuong m¡i giïa Vi�t Nam vÛi các 
quoc gia châu Phi không nging phát triên, �¡t tóc �Ù t�ng truong binh quân xâp 
xi 6%/n�m giai �o¡n 2016- 2020. Näm 2020, tông giá trË xuât nhp khâu giïa 
ViÇt Nam và các nuóc châu Phi �¡t 6,7 tý USD, trong �ó ViÇt Nam xuât khâu 3,1 

ty USD và nhp khâu 3,6 tý USD. 

Nhàm hotro doanh nghiÇp ViÇt Nam t�ng cuòng kêt nôi giao thuong vói 

các �oi tác t¡i châu Phi trong bÑi cành dËch Covid-19, BÙ Công Thuong (Vy ThiË 
truong châu Á - châu Phi) tó chéc HÙi thào "Giói thiÇu các quy dinh quan lý xuât 

nhp khàu và co hÙi kinh doanh thurong m¡i vÛi th/ trudng châu Phi'.

1. Noi dung chính: (i) Thào lun vê triên vong hãp tác và phát triên thurong
m¡i giïa ViÇt Nam và châu Phi; (ii) Câp nht thông tin vê các chính sách, quy 

dinh xu¥t nhp khâu dáng luu ý gân dây cça mÙt sÑ nuóc châu Phi; (ii) Ho tro 
doanh nghiÇp ViÇt Nam và châu Phi kêt nôi giao thuong tryuc tuyên.

2. Thoi gian: 14h00 - 16h15, thúr N�m, ngày 28 tháng 10 n�m 2021 
(Chvong trinh cu th¿ xin gii kèm). 

3. Hinh thúe to chúc:

-Truc tuyên thông qua nên tàng Zoom;

- Tryc tiêp t¡i Phông hop Boardroom, Vinpearl Hotel Imperia Häi Phòng,

Duong Hà NÙi, Phuong Thuong Lý, Qun Hông Bàng, Tp. Hái Phong.
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4. Thành phân tham dr: Dai diÇn cça Vu ThË truong châu Å - châu Phi, 

BÙ Công Thuong, các Thuong vy Viêt Nam tai châu Phi, �¡i sú quán các nuóc 
châu Phi t¡i ViÇt Nam, Phòng Công nghiÇp và Thuong mai mÙt só nuóc châu Phi; 

các hiÇp hÙi, doanh nghiÇp ca ViÇt Nam và ch¥u Phi có nhu câu trao �ôi thuong 

mai và mo rÙng hop tác kinh doanh. 

Nhan dip này, BÙ Công Thuong trân trong kinh moi các hiÇp hÙi/doanh 

nghiÇp quan tam d�ng ký tham du hÙi thào theo duong link: 

https://docs.google.com/forms/d/1QHVkTRONIFSCL4SNfVZx1ZIFRF6XoaYjG 
vOW3FuNme/edit. 

Do giói h¡n vê m·t ký thut, duong link së dugc �óng l¡i khi Ban to chúrc

nhn duoc dç doanh nghiÇp ��ng ký. 

Thoi h¡n däng ký truóe ngåy 22 tháng 10 n�m 2021 (Dàu mói liên hê: Chi 

Hoang Thi Khánh Vân, E-mail: VantTK@moit.gov.vn, �T: 0936 071 225; Ch 
Ung Lê Minh Anh, E-mail: AnhULM@moit.gov.vn, �T: 0849 373 422). 

Luru y: Dai biêu doanh nghiép tham gia phiên kêt nôi giao thuong truc tiêp 
tai hÙi th£o tu chuan bj thiêt bË kêt nôi (smartphone, tablet, laptop...) dë tham gia 

phong chat và duoc yêu câu có thé giao tiép b�ng tiêng Anh (ho�c tt bô tri phiên 
dich viên �i cung). 

Dé dàm báo yêu câu vê phòng chông djch, sô luong dai biêu doanh nghiÇp 
truc tiep tham du hoi th£o không quá 40. 

Bo Công Thuong trân trong thông báo và mong nhn dugc su tham gia cça 
Quy Co quan/doanh nghiÇp./.

Noi nhan: 
- Nhu trên;

- Vy truong (�Ã b/c);
- Luu: VT, AP (TACP, vanhtk).
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