
UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ CÔNG THƯƠNG  

Số: 1556 /SCT- XNK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 5  năm 2021 

V/v thông tin Diễn đàn trực tuyến về 
thương mại và đầu tư châu Phi 

 

 Kính gửi: 
 

 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Các đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản, 
thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri, Trung tâm Đầu tư 
và Phát triển Ả rập-châu Phi sẽ tổ chức Diễn đàn trực tuyến về thương mại 
và đầu tư châu Phi với chủ đề "Sản xuất của châu Phi". Cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Trong hai ngày 24-25/5/2021. 
2. Địa điểm: Tại khách sạn Sheraton, thủ đô Alger, Algeria. 
3. Hình thức tham gia: Trực tiếp và trực tuyến. 
Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến sự kiện, có thể tham khảo 

website của Ban tổ chức là http://caaid.net/? và gửi đăng ký tham dự các cuộc 
tiếp xúc B2B đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email: 
dz@moit.gov.vn.   

Phiếu đăng ký bao gồm các thông tin sau: tên công ty, người tham dự 
(giám đốc, phó giám đốc…), địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, email, web, viber,..., 
lĩnh vực hoạt động, nhu cầu xuất-nhập khẩu với các nước châu Phi (chẳng hạn 
với Algeria, Senegal, Tunisia,...).  

4. Các hoạt động tại Diễn đàn: Bao gồm một cuộc triển lãm, các cuộc hội 
thảo, các khóa tập huấn, các cuộc tiếp xúc song phương (B2B) giữa các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế liên quan đến xuất khẩu, công nghiệp thực phẩm và nông 
nghiệp, công nghệ, du lịch và dịch vụ, năng lượng tái tạo, tài trợ của ngân hàng 
và tín dụng, phụ nữ doanh nhân Ả rập và châu Phi. 

Sự kiện sẽ thu hút sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức khu vực và quốc 
tế, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các phòng thương mại, hơn 600 doanh 
nghiệp và 70 gian hàng đến từ 35 nước quan tâm đến xuất khẩu hàng hóa và 
đầu tư tại châu Phi; tạo ra một nền tảng góp phần tăng cường quan hệ đối tác, 
đầu tư, các mối quan hệ chiến lược quốc tế và trao đổi thương mại với việc thiết 
lập danh mục các nhà xuất khẩu, nhập khẩu và doanh nghiệp các nước tham gia. 
Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria sẽ tham dự sự kiện và trưng bày 
catalogue, hàng mẫu, các ấn phẩm của Việt Nam nhân dịp này. 



 

Sở Công Thương thông báo và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp 
thông tin đến các doanh nghiệp được biết, đăng ký tham gia./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 
- Văn phòng Sở (đăng cổng thông tin); 
- Lưu: VT, XNK4. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Lê Hồng Giang 
 



 

                                   
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – ẤN ĐỘ 2021  

Ngày 20&21/5/2021, trực tuyến trên Zoom và Facebook (BTC hỗ trợ phiên dịch Anh – Việt) 
 

Tên đơn vị:     Tiếng Việt:  

                Tiếng Anh:  

Tên giao dịch: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: Điện thoại: 

E-mail: Website: 

Chủ doanh nghiệp:                                    ĐT:                                              Email: 

Nhân sự tham dự giao thương: 

Chức vụ:                                                    ĐT:                   
                           Email: 

Loại hình tổ chức 
 DN Nhà nước  DN tư nhân      DN có vốn đầu tư nước ngoài  

 Tổ chức xúc tiến thương mại      

Loại hình kinh doanh  Sản xuất          Xuất khẩu      Nhập khẩu   Khác 

Giới thiệu chung về 
Tổ chức / Doanh 
nghiệp 

(Đề nghị mục này có kèm bản dịch sang tiếng Anh) 
 

 

Hệ thống quản lý 
chất lượng áp dụng:   

 ISO          JIS        HACCP          

 Loại khác……………………………………….. 

Mã chứng khoán niêm yết trên thị trường (nếu có):                               Từ năm       

Số lượng lao động: 

Kết quả hoạt động kinh doanh, xuất khẩu:  

Sản phẩm chào bán với các đối tác Ấn Độ: (Đề nghị có kèm bản dịch sang tiếng Anh ) 

1. 

2. 

Hạn đăng ký: 12h00 ngày 18/5/2021    .……….., ngày…. tháng…. năm 
2021 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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