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Số: 2536/BCT-AP

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

V/v mời tham gia đoàn công tác
sang Ai Cập

Kính gửi: …………………………………….
Nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập, Bộ Công
Thương (Vụ Thị trường châu Á – châu Phi) sẽ tổ chức đoàn công tác tại Ai Cập
từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 năm 2022. Mục đích chuyến đi nhằm nghiên
cứu, khảo sát thị trường, tiến hành 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 này. Các mặt hàng
mục tiêu gồm có nông sản (gạo, cà phê, hạt tiêu…), hóa chất, phân bón các
loại, hàng hải sản, kim loại, vật liệu xây dựng, dược phẩm, dụng cụ y tế, dệt
may, giày dép và các sản phẩm kim loại…
Ai Cập là nền kinh tế lớn nhất tại khu vực Bắc Phi và thứ hai tại châu Phi.
Năm 2020, Ai Cập xuất khẩu 26,8 tỷ USD và nhập khẩu đạt 60,3 tỷ USD. Ai Cập
hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Bắc Phi. Năm 2021, tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ai Cập đạt 627,9 triệu USD, trong
đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập đạt 567,9 triệu USD, tăng 26,9% so với
năm 2020 và nhập khẩu từ Ai Cập đạt 60 triệu USD, giảm 11,5%.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin về thị trường, tìm kiếm cơ hội
hợp tác với các đối tác Ai Cập, 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 13 đến ngày 18 tháng 6 năm 2022 (bao gồm thời gian
đi đường).
- Địa điểm: tại Ai Cập (thủ đô Cairo và thành phố Alexandria)
- Kinh phí: các chi phí cho chuyến đi sẽ do doanh nghiệp tự chi trả.
Doanh nghiệp quan tâm, mong muốn tham gia đoàn công tác nêu trên đề
nghị gửi thông tin đăng ký về Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương)
tại http://surl.li/bysvw chậm nhất trong ngày 31 tháng 5 năm 2022 để kịp thời
hoàn tất các thủ tục.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng (ĐT:
0904172942, Email: PhuongNMi@moit.gov.vn) hoặc Chị Ứng Lê Minh Anh,
Chuyên viên (ĐT: 0849373422, Email: anhulm@moit.gov.vn).
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, AP (TACP).
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