
 
 

                     Kính gửi:  

                                     - Các Hiệp hội doanh nghiệp thành phố; 

                                     - Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.                

  

 Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội kết nối với các đối tác 

tại thị trường Nam Phi, Bộ Công Thương (Vụ thị trường châu Á – châu Phi) phối 

hợp với Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội tổ chức Hội thảo giao thương trực tuyến 

“Kết nối thương mại Việt Nam – Nam Phi” . 

 Thông tin về hội thảo: 

 - Tên Hội thảo: Hội thảo giao thương trực tuyến “Kết nối thương mại Việt 

Nam – Nam Phi”; 

 - Thời gian: 14h00 ngày 30/11/2021; 

 - Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom; 

 Meeting ID: 86487342863 

 Passcode: 921546 

 Đề nghị các Hiệp hội, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Hội thảo, kết nối 

với các doanh nghiệp Nam Phi cử đại diện tham gia và gửi câu hỏi về ban tổ chức 

trước ngày 26/11/2021 để tổng hợp, chuẩn bị cho hội thảo. 

 Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

 (i) Bộ Công Thương:  

 - Hoàng Thị Ánh Vân, SĐT: 0936.071.225, Email: VanHTK@moit.gov.vn 

 - Ứng Lê  Minh Anh, SĐT: 0849.373.422, Email: AnhULM@moit.gov.vn 

 (ii) Sở Công Thương thành phố Hải Phòng:  

 Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế, chuyên viên phụ trách: Nguyễn 

Hải Hà, SĐT:0984.944.099, Email: sct.qldthtqt@gmail.com. 

 Trân trọng./. 
Nơi nhận: 

 - Như trên; 

- Sở TTTT (để ph/h); 

- Cổng TTĐT TP Hải Phòng (để ph/h); 

- Các phòng, TT thuộc Sở (để ph/h); 

 - Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

 KT. GIÁM ĐÓC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                 Nguyễn Công Hân 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-QLĐT&HTQT 
V/v tham dự Hội thảo giao thương trực 

tuyến “Kết nối thương mại Việt Nam – 

Nam Phi”. 

Hải Phòng, ngày       tháng 11 năm 2021 
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