
Bộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

sấ: 7 6 9 8 /BCT-AP Hà Nội, ngày yJJỊ) thảng 10 năm 2020 
V/v mời tham dự Hội thảo kết nối 

giao thương Việt Nam - ƯAE 

Kính gửi: Các Sở Công Thương 

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) là một trong những nền kinh 
tế phát triển nhất tại khu vực Tây Á. Nhờ có chính sách cởi mở, môi trường kinh 
doanh thông thoáng, UAE giữ vai ừò là trung tâm thương mại quốc tế quan trọng 
kết nối các nước phương Đông và phương Tây. Ngoài đặc điểm là trung tâm tái 
xuất, UAE còn là thị trường có sức mua lớn và khả năng thanh toán cao. 

Hướng tới ổn định và phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là 
khai thác, tận dụng tốt cơ hội mang lại từ các thị trường xuất khẩu tiềm năng, 
đương đầu hiệu quả với các thách thức, biến động của thị trường thế giới, Bộ Công 
Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai, Thương vụ Việt 
Nam tại Dubai, ƯAE tổ chức Hội thảo giao kết nối giao thương: "Khai thác tiềm 
năng hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - UAE". 

Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 10 năm 2020. 

Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến (phần mềm Zoom Platíbrm). 

Hội thảo là nơi trao đổi thông tin một cách toàn diện, đa chiều, giúp doanh 
nghiệp hai bên cỏ cơ hội hiểu rõ hơn về thông tin cơ chế chính sách thương mại, 
quy định xuất nhập khẩu, hàng rào thương mại kỹ thuật, các kênh phân phối, tập 
đoàn nhập khẩu tại UAE và Việt Nam (chương trình được gửi kèm). 

Bộ Công Thương trân trọng kính mời Quý Sở cử đại diện tham dự Hội thảo 
và chuyển giúp thông tin mời tham dự Hội thảo đến các doanh nghiệp tại địa 
phương. Để đăng ký tham dự, đề nghị điền thông tin vào Phiếu đăng ký tham dự 
Hội thảo {theo mẫu) và gửi tới Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương 
trước ngày 21 tháng 10 năm 2020. 

Thông tin chi tiết xỉn liên hê: Bà Hoàng Thị Khánh Vân, ĐT: 024 2220 
5409/0936 071 225, E-mail: vanhtk@moit.gov.vn. 

Xin trân ừọng cảm ơn./. 

Đỗ Quốc Hưng 

mailto:vanhtk@moit.gov.vn


CHƯƠNG TRÌNH DựKIÉN 
HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRựC TUYẾN 

KHAI THÁC TIỀM NĂNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẢU Tư 
VEÊTNAM-UAE 
(Hà Nội, 27/10/2020) 

Thòi gian Chương trình 

13h30 - 14h00 Đăng ký đại biêu 

14hl0- 14hl5 Phát biểu chào mừng 

Ông MạỊid Saif Al Ghurair 

Chủ tịch/CEO, Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubaỉ (DCCI) 

14hl5 - 14h20 Phát biểu khai mạc 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 

Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất 
(ÚAE) ' ' 

14h20-14h30 Tổng quan nền kinh tế Việt Nam và tiềm năng hợp tác thương mại 
- công nghiệp giữa Việt Nam và ƯAE 

Đại diện Vụ Thị ừ-ường châu Ả - châu Phi, Bộ Công Thương Việt 
Nam 

14h30 - 14h40 Tổng quan nền kinh tế UAE và cơ hội hợp tác thương mại với 
Việt Nam 

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai (DCCI) 

14h40 - 14h50 Thực trạng, môi trường và chính sách đầu tư của Việt Nam (tập 
tnmg vào các công ty và doanh nghiệp) 

Đại diện Bộ Ke hoạch và Đầu tư Việt Nam 

14h50 - 15hl0 Phân hỏi - đáp 

15hl0 - 15h30 Kết nối trực tuyến B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và doaiứi 
nghiệp UAE 



PHIẾU ĐẤNG KÝ THAM Dự 

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRựC TUYẾN 
KHAI THÁC TIÈM NĂNG HỢP TÁC THƯỞNG MẠI VÀ ĐÀU Tư 

VIỆT NAM-UAE 

Thời gian: 13h30 - 16h30, thứ Ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 
Địa điểm: Khách sạn Bào Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 
Đơn vị tổ chức: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương; và Thương vụ Việt Nam tại UAE 

Nội dung Hội thảo: 
• Phổ biến thông tin thị trường UAE: chính sách thương mại và đầu tư, tập quán kinh doanh, cơ 

hội giao thương, nhu câu nhập khẩu hàng hóa, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. 
• Kết nối giao thương trực tuyến với các Hiệp hội ngành hảng, doanh nghiệp phía UAE. 

Tên doanh nghiệp: 

Địa chỉ: 

Tel:..... Fax: 

Email: Website: 

Lĩnh vực hoạt động: 

Họ tên, chức vụ, thông tin liên hệ của đại biểu tham dự: 

' 1 ĐT:. 

2 . . ...............m\. 

3 ĐT:. 

Hình thức tham gia: Trực tiếp: hoặc Trực tuyến: 

^ Lưu ý: Hội thào kết nổi giao thương sẽ tổ chức trực tuyến với các đối tác UAE (sử dụng 
phần mêm Zoom Platform), đề nghị các doanh nghiệp tham dự mang theo các thiết bị hỗ ừợ kết 
nối (laptop cổ kèm theo camera, headphone...) để thuận tiện trong việc kết noi trực tiếp với 
doanh nghiệp phía UAE. 

Đề nghị Quý Cơ quan gửi Phiếu đăng ký tham dự qua email tới Vụ Thị trường Châu Á -
Châu Phi, Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Hà Nội), theo các địa chỉ sau: 

1. ông Nguyễn Thái Sơn, ĐT: 024 2220 5409/0974 345 688, E-mail: soĩĩngt@.moit.gov.vn 
2. Bà Phạm Xuân Trang, ĐT: 024 2220 5410/0934 442 626, E-mail: trangpx@moit.gov.vn 
3. Bà Hoàng Thị Khánh Vân, ĐT: 024 2220 5409/0936 071 225, E-mail: 

vanhtk@moit.gov. vn 
ngày tháng 10 năm 2020 

Xác nhận của doanh nghiệp 
(Ký, đóng dấu) 

mailto:vanhtk@moit.gov



