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V/v mời tham gia đoàn công tác 

làm việc tại Nam Phi  

Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng 

Việt Nam sang thị trường Nam Phi, Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á - châu 

Phi) dự kiến tổ chức đoàn công tác làm việc tại Nam Phi từ ngày 25 tháng 7 đến 

ngày 1 tháng 8 năm 2022. Thông qua đoàn công tác, Bộ Công Thương đặt mục tiêu 

triển khai các hoạt động giao thương, gặp gỡ đối tác bạn hàng, quảng bá hình ảnh 

sản phẩm, kết hợp làm việc với các doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu 

hàng hóa Việt Nam sang thị trường Nam Phi. Các mặt hàng mục tiêu gồm: nông 

sản (gạo, cà phê, hạt tiêu…), thủy sản, thực phẩm, hàng dệt may, da giày, máy 

móc, thiết bị, sản phẩm gỗ, ván ép, phân bón, than, vật liệu xây dựng, đồ điện gia 

dụng… 

Hiện nay, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất và cũng là thị trường xuất 

khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Trong thời gian qua, mặc dù Việt Nam chủ 

yếu xuất siêu sang thị trường Nam Phi, tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của Việt Nam 

sang Nam Phi còn chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí của nền kinh tế Nam Phi tại 

châu Phi. Các hoạt động trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp hai nước còn hết sức 

hạn chế, đặc biệt là trong thời gian bùng phát dịch Covid-19. 

Trên cơ sở đó, nhằm nắm bắt thông tin về thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác 

với các đối tác Nam Phi, Bộ Công Thương trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp 

quan tâm cử đại diện tham gia đoàn công tác nói trên, cụ thể như sau:  

- Thời gian: từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 01 tháng 8 năm 2022 (bao gồm thời 

gian đi đường). 

- Địa điểm: Nam Phi (các thành phố Cape Town, Pretoria, Johannesburg). 

- Kinh phí: các chi phí cho chuyến đi do doanh nghiệp tự chi trả.  


