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BỐI CẢNH 
 
 
Gabon và Rwanda sẽ là hai điểm đến của Đoàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương 
mại và đầu tư Pháp ngữ lần thứ 2, từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2022. 
 
Trước đây, nền kinh tế của Gabon dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể 
tái tạo và không thể tái tạo. Từ 10 năm trở lại đây, Gabon ngày càng nỗ lực đa dạng 
hóa nền kinh tế, với tỷ trọng GDP phi dầu mỏ ngày càng tăng trong tổng GDP (từ 
56% vào năm 2010 lên 67% vào năm 2019). Đây là nền kinh tế lớn thứ ba ở khu 
vực Trung Phi và là quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất ở lục địa châu 
Phi. 
 
Rwanda có một môi trường đầu tư thuận lợi, một chính phủ vững vàng và thân 
thiện với doanh nghiệp, một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và khả năng 
tiếp cận các thị trường trên khắp Đông Phi với tiềm năng hơn 185 triệu người. 
Những nỗ lực này đã góp phần vào sự chuyển đổi kinh tế của Rwanda. Ngày nay, 
dịch vụ chiếm gần một nửa sản lượng kinh tế và quốc gia này đã đạt mức tăng 
trưởng trung bình 7,5% kể từ năm 2007. Ở châu Phi, Rwanda đứng thứ 2 trong số 
các quốc gia thuận lợi cho việc kinh doanh. Nước này cũng là một bên ký kết Hiệp 
định Kigali 2018 về Khu vực mậu dịch tự do lục địa châu Phi (ZLECAF), hiện được 
thực hiện trong khuôn khổ Liên minh châu Phi. Rwanda tiếp cận thị trường châu Phi 
và toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do mạnh mẽ. Đất nước này 
dành một loạt ưu đãi trong nhiều lĩnh vực dành cho các nhà đầu tư tiềm năng: năng 
lượng, chế tạo, nông nghiệp, dịch vụ tài chính và giáo dục. 
 
Gabon và Rwanda cùng có mong muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và đa dạng 
hóa nền kinh tế bằng cách tập trung vào phát triển đầu tư công và thu hút đầu tư 
nước ngoài. 
 
Với Chiến lược Gabon mới nổi (PSGE) triển khai từ năm 2009, và Kế hoạch tăng 
tốc chuyển đổi (PAT) giai đoạn 2021-2023, Gabon đặt mục tiêu công nghiệp hóa 
đất nước bằng cách giảm phụ thuộc vào các ngành công nghiệp khai thác và phát 
triển ngành chế biến gỗ, nông nghiệp và dịch vụ. 
 
Bằng việc thông qua Tầm nhìn 2050, được cụ thể hóa thành các kế hoạch 5 năm, 
Rwanda, quốc gia có biệt danh là “Singapore của châu Phi”, mong muốn chuyển 
mình thành một trung tâm công nghệ, tài chính và kinh doanh, một trục xoay giữa 
Đông Phi và Tây và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2035, và là 
quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050. 
 
Gabon và Rwanda có vị trí địa lý chiến lược ở trung tâm châu Phi, mang đến nhiều 
cơ hội kinh doanh và đầu tư đầy hứa hẹn cho các công ty Pháp ngữ đang muốn 
thâm nhập thị trường châu Phi ngày càng hội nhập với việc triển khai ZLECAF. 
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Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp 
với các cơ quan chức năng của hai quốc 
gia, và các đối tác thể chế và kỹ thuật, để 
tổ chức Đoàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, 
thương mại và đầu tư tại Trung Phi với hai 
chặng: 
 

LIBREVILLE 
06-08 tháng 7 năm 2022 
 
KIGALI 
11-13 tháng 7 năm 2022 

 
Đoàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại 
và đầu tư do bà Tổng thư ký Pháp ngữ 
Louise MUSHIKIWABO dẫn đầu, với 
khoảng 70-100  doanh nghiệp và các chủ 
thể kinh tế Pháp ngữ từ tất cả các khu vực 
nói tiếng Pháp: Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Á 
và Thái Bình Dương, Caribê và Châu Mỹ 
Latinh, Châu Âu và Ấn Độ Dương. 
 
Các doanh nghiệp này sẽ cùng tìm hiểu 
hai thị trường, kinh doanh và kết nối với 
200-250 đối tác tiềm năng của Gabon và 
Rwanda. 

ĐOÀN THÚC ĐẨY HỢP TÁC  
KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  
TỚI GABON 
VÀ RWANDA 

1 
2 

KHÔNG GIAN KINH TẾ PHÁP NGỮ  
 88 Nhà nước và chính phủ tỏa khắp 5 châu lục 
 14% dân số thế giới 
 16% tổng sản phẩm quốc dân thế giới 
 20% giá trị trao đổi hàng hóa toàn cầu 
 14% trữ lượng mỏ và năng lượng thế giới 
 Tiếng Pháp là ngôn ngữ quốc tế được sử dụng nhiều thứ 3 trong kinh 

doanh và thứ 4 trên Internet 
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GABON 

NÔNG NGHIỆP-CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN 

 Khát vọng đưa đất nước với 87% diện tích 
được bao phủ bởi rừng nhiệt đới (22 triệu 
ha), trở thành vô địch thế giới về chế biến gỗ 
nhiệt đới vào năm 2023 

 Tháng 10/2020 thành lập 05 khu nông 
nghiệp năng suất cao (ZAP) ở các địa 
phương, với mục tiêu đến năm 2022 đạt sản 
lượng 20.000 tấn gạo, 200.000 tấn ngô và đậu 
tương, 51.000 con gà, 18.000 con lợn, 40.000 
gia súc… 

 Thông qua Luật định hướng nông nghiệp 
vào tháng 6/2021, buộc các công ty thực phẩm 
phải mua nguyên liệu tại địa phương tối thiểu 
50%. Mục tiêu của nhằm đảm bảo chủ quyền 
về lương thực và giảm một nửa kim ngạch 
nhập khẩu lương thực xuống vào năm 2025. 

 Đặc khu kinh tế Nkok (ZES) rộng 1.126 ha với 
03 ngành (gỗ, nông nghiệp, thép và hóa chất); 
143 nhà đầu tư và 96 công ty sản xuất, bộ phận 
một cửa (23 cơ quan hành chính), các biện 
pháp khuyến khích: thuế 0% đối với cổ tức, tiền 
thuê đất và thu nhập doanh nghiệp trong 15 
năm đầu tiên; 100% vốn có thể được rút về 
nước, miễn thuế thu nhập cá nhân và công ty, 
v.v. 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

 Top 5 quốc gia Châu Phi về năng lực cạnh 
tranh năng lượng (theo xếp hạng của Viện 
Choiseul và công ty KPMG), với một trong 
những tỷ lệ tiếp cận điện năng tốt nhất ở Châu 
Phi (90,7%, 2019, theo Ngân hàng Thế giới). 

 Năng lượng tái tạo chiếm 89,8% tổng mức 
tiêu thụ năng lượng (2018, Ngân hàng Thế 
giới). 

 Mục tiêu của chính sách năng lượng quốc gia: 
Tới năm 2025, đạt tổng công suất lắp đặt là 
1200 MW, bao gồm 80% năng lượng tái tạo 
(thủy điện và năng lượng mới) và 20% nhiệt 
năng (chủ yếu là khí ga). Một dự luật thuế môi 
trường sắp được triển khai. 

 Tiềm năng thủy điện ước tính khoảng 6.000 
MW, với một số các đập thủy điện dự kiến xây 
dựng. 

 Năng lượng mặt trời đang phát triển nở rộ 
với khoảng 5.000 bóng đèn đường sử dụng 
tấm pin mặt trời được lắp đặt vào năm 2019 
và đang trong quá trình xây dựng 8 nhà máy 
điện mặt trời hỗn hợp (Ausar Energy, Total 
Eren, v.v.). 

 

HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỐ 

 Xếp thứ 6 trong số các quốc gia châu Phi 
được nối mạng nhiều nhất trên trên thế giới 
(xếp thứ nhất ở Trung Phi) theo Chỉ số Phát 
triển CNTT-TT năm 2017 của ITU. 

 Chi phí truy cập Internet giảm bằng 1/10 so 
với năm 2010, số người đăng ký Internet tăng 
gấp 7 lần (2,9 triệu người dùng, tức là tỷ lệ gia 
nhập thị trường là 156%), 44% dân số sử dụng 
ví điện tử viễn thông. 

 Mục tiêu: tăng tỷ trọng của nền kinh tế kỹ thuật 
số từ 5% GDP năm 2019 lên 12% năm 2025. 

 Lắp đặt 1.100 km cáp quang đến biên giới 
với Congo cho phép phủ sóng Internet tốc độ 
cao (3G / 4G) trong khuôn khổ dự án Central 
African Backbone (CAB4) ở giai đoạn 2 tìm kiếm 
đối tác công-tư để xây dựng thêm 2,185 km cáp 
quang, xây dựng 02 Data center, v.v. 

 Dự án “Train My Generation”, từ năm 2014 đã 
đào tạo 5.000 thanh niên trong lĩnh vực CNTT-
TT. Từ năm 2018 đưa vào hoạt động Vườn 
ươm kỹ thuật số Gabon (Sing) nhằm hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số; Dự án “Làng 
kỹ thuật số Gabon” nhằm xây dựng 2.000 ngôi 
làng có nối mạng Internet từ nay đến năm 2025. 

  
RWANDA 

NÔNG NGHIỆP-CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN 

 Nông nghiệp chiếm gần 35% GDP, 25% kim 
ngạch xuất khẩu và 62% tổng số việc làm, tăng 
trưởng 5% hàng năm kể từ năm 2010. 

 Chính sách Made in Rwanda thực hiện từ 
năm 2017 nhằm nâng cao chất lượng và giảm 
giá thành sản phẩm sản xuất tại Rwanda trong 
các lĩnh vực then chốt của ngành nông nghiệp 
thực phẩm, chế tạo, ... 

 Kế hoạch Chiến lược Chuyển đổi Nông 
nghiệp 2018-2024 (PSTA 4) ưu tiên 6 ngành 
hàng nông sản: đường, dầu ăn, gạo, phân bón, 
ngô và các sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản. 

 Đứng thứ nhất trong số các nước châu Phi 
năm 2018 (Liên minh châu Phi và NEPAD) về 
thành tựu nổi bật trong chuyển đổi nông nghiệp. 

 Đặc khu kinh tế Kigali (KSEZ), 98 ha (giai 
đoạn I), một số lĩnh vực (công nghiệp chế tạo, 
nông sản thực phẩm, dệt may và da, v.v.), 120 
công ty sản xuất với doanh số bán hàng tăng 
206%, giá trị gia tăng 201%, số lao động cố định 
tăng 18% (Steenbergen và Javorcik, 2017). 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

 Chiến lược chuyển đổi năng lượng quốc gia 
(NST1) hướng tới toàn dân có nguồn điện ổn 
định vào năm 2024 và hướng tới phát triển năng 
lượng kết hợp vào năm 2030, bao gồm 60% 
năng lượng tái tạo (thủy điện và điện mặt trời). 

 Đứng thứ 5 trên thế giới về thúc đẩy năng 
lượng tái tạo, theo báo cáo "Climatoscope 
2018" của Bloomberg New Energy Finance. 

 Năng lượng tái tạo chiếm 85,6% tổng năng 
lượng tiêu thụ (2018, Ngân hàng Thế giới). 

 Công viên năng lượng mặt trời quy mô lớn 
đầu tiên được xây dựng vào năm 2015 tại 
Đông Phi, công suất 8,5 MW, gồm 28.000 các 
tấm pin trải rộng trên 21 ha ở tỉnh Rwamagana. 

 Các khoản đầu tư được chính phủ công bố vào 
tháng 6 năm 2020 như một phần của việc đạt 
được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris: 

380 triệu USD cho việc phân phối bếp thân 
thiện môi trường cho hơn 80% dân số nông 
thôn và 50% dân sống ở các thành phố, 206 
triệu USD cho lắp đặt các nhà máy điện mặt trời 
mini với tổng công suất 68 MW, 285 triệu USD 
để lắp đặt hệ thống tưới nước trong nông 
nghiệp sử dụng năng lượng mặt trời, v.v. 

 Tháng 9/2020 được Ngân hàng Phát triển 
Châu Phi tài trợ 150 triệu USD để cải thiện khả 
năng tiếp cận năng lượng bền vững ở Rwanda. 

HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỐ 

 Smart Rwanda Master Plan 2015-2020 với 
mục tiêu chính là đưa Rwanda trở thành trung 
tâm đổi mới và công nghệ của khu vực. 

 3,3 triệu thuê bao Internet, tỷ lệ gia nhập thị 
trường 26% vào tháng 1/2020, tăng 8,8% so với 
năm 2019; 9,3 triệu thuê bao điện thoại di động. 

 7.000 km cáp quang, 95% lãnh thổ được phủ 
sóng trên toàn quốc bởi mạng 4G LTE. 

 Lĩnh vực CNTT-TT tăng trưởng trung bình 
hàng năm 11% kể từ năm 2006, ước tính giá 
trị thị trường đến năm 2025 là 5 tỷ USD. 

 Quốc gia Châu Phi xếp hạng cao thứ 3 về hệ 
sinh thái khởi nghiệp năng động nhất trên 
thế giới (Xếp hạng 2020, Startupblinks). 

 KSEZ giai đoạn II: Xây dựng Thành phố Đổi 
mới sáng tạo Kigali (KIC) trên diện tích 178 
ha, với 250 triệu euro đầu tư cho hạ tầng với 
đường sá, điện, nước, cáp quang,.. Sau khi 
hoàn thành, KIC dự kiến sẽ tạo ra 150 triệu USD 
xuất khẩu CNTT-TT mỗi năm, thu hút hơn 300 
triệu USD đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài và 
tạo ra hơn 50.000 việc làm. 

 Trung tâm tài chính quốc tế Kigali nhằm thu 
hút các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới 
mong muốn tìm kiếm cơ hộ kinh doanh và đầu 
tư trên lục địa Châu Phi, với các ưu đãi khác 
nhau: miễn kiểm soát hối đoái, không hạn chế 
đối với tài sản và vốn nước ngoài, được chuyển 
về nước 100% thu nhập từ đầu tư kinh doanh, 
v.v. 

CÁC CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 

 Quy hoạch tổng thể hài hòa và hợp nhất công nghiệp hóa và đa dạng hóa kinh tế 
khu vực Trung Phi (PDIDE): trong những năm tới, tăng gấp đôi tỷ lệ đóng góp của 
công nghiệp vào GDP của khu vực (tỷ lệ hiện tại: 12%). 

 Chiến lược công nghiệp hóa bền vững ngành gỗ ở các nước thuộc lưu vực 
Congo: Nâng mức chế biến gỗ sơ cấp tại chỗ lên 100% vào năm 2030 và chế biến gỗ 
cấp độ II và cấp độ III ở mức 50% trong trung hạn. 

 Sách trắng 2014-2030 của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi (CEEAC) và Cộng 
đồng kinh tế và tiền tệ Trung Phi (CEMAC): Đảm bảo người dân được tiếp cận phổ cập 
các dịch vụ năng lượng hiện đại vào năm 2030. 

 Tầm nhìn 2050 của Cộng đồng Đông Phi (EAC): 
+ Phát triển công nghiệp chế tạo, chiếm tỷ trọng lên 20,3% vào năm 2030 và 30,8% vào 

năm 2050 trong tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của khu vực. 
+ Tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng lên 73,6% vào năm 2030 và 

65,3% vào năm 2050. 
+ Nâng tỷ lệ truy cập Internet và điện thoại di động lên 80% vào năm 2030 và 95% vào 

năm 2050. 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA 
 

 
THÀNH PHẦN THAM GIA 
 

Các doanh nghiệp và chủ thể kinh tế từ các quốc gia thành viên của OIF và hoạt động 
trong một trong các lĩnh vực sau: nông nghiệp-công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, 
hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số, các hoạt động logistics và tài chính liên quan đều có 
thể đăng ký tham gia Đoàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Pháp ngữ tại 
Gabon và Rwanda. 
 
 
nda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
 

 
 07/01 – 29/04/2022 Nộp hồ sơ 

Tháng 2 - tháng 5/2022 Hoạt động chuẩn bị 

Tháng 05/2022 Xét chọn hồ sơ 

Tháng 4 - tháng 6/2022 Gặp mặt trực tuyến 

06 - 13 /07/2022 Đoàn đến Libreville (Gabon) và Kigali (Rwanda) 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 
CHO TỪNG CHẶNG 

 
 Diễn đàn kinh tế cấp cao với các bộ 

ngành của nước sở tại. 
 Các cuộc gặp B2B với các tập đoàn lớn 

và các doanh nghiệp nhỏ và vừa địa 
phương. 

 Gặp gỡ các cơ quan xúc tiến thương 
mại và đầu tư, ngân hàng và tổ chức tài 
chính khu vực và quốc gia. 

 Thăm doanh nghiệp địa phương. 
 Hoạt động kết nối giữa các đại biểu từ 

châu Phi, Bắc Mỹ, châu Á, châu Âu, Ấn 
Độ Dương, Caribê và châu Mỹ Latinh. 

RWANDA 

G A B O N  
 

 
Doanh nhân, nhà đầu tư,  

bên cung cấp dịch vụ cho doanh 
nghiệp, đơn vị xúc tiến dự án kinh 

doanh và đầu tư 

 
 
Các nhà hoạch định chính sách, lãnh 
đạo cơ quan xúc tiến thương mại và 

đầu tư các nước Pháp ngữ, các mạng 
lưới kinh tế Pháp ngữ, đại diện ngân 

hàng, tổ chức tài chính 

Hồ sơ nộp trước ngày 29/4/2022: 

 Đại biểu từ Gabon, Rwanda và các 
nước Trung Phi khác: nộp tại các cơ 
quan chức năng của các nước đăng cai 
và Văn phòng đại diện OIF khu vực 
Trung Phi. 
 

 Đại biểu quốc tế: gửi tới các cơ quan đối 
tác của OIF và văn phòng đại diện OIF ở 
Tây Phi, Bắc Phi, Ấn Độ Dương, Trung 
và Đông Âu, Caribê, châu Mỹ Latinh, 
châu Á-Thái Bình Dương. 

Các cơ quan chức năng của nước sở tại, 
các cơ quan đối tác và Văn phòng đại 
diện OIF thẩm định hồ sơ trước khi đưa 
lên nền tảng:  
www.missions-economiques-francophonie.org 

Cùng với một nhóm chuyên gia độc lập, 
OIF sẽ tiến hành lựa chọn danh sách 
những người tham gia.  
 
Trong điều kiện ngân sách cho phép, OIF 
có thể xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn 
bộ kinh phí tham gia cho các doanh 
nghiệp từ các nước kém phát triển hoặc 
các nước đang phát triển. 
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ĐỐI TÁC

 

 
 

LIÊN HỆ 
 

TẠI LIBREVILLE 
(DÀNH CHO ĐẠI BIỂU KHU VỰC TRUNG PHI) 

 
Văn phòng đại diện OIF tại Trung Phi 

repac@francophonie.org 

TẠI LOMÉ 
(DÀNH CHO ĐẠI BIỂU KHU VỰC TÂY PHI) 

 
Văn phòng đại diện OIF tại Tây Phi  

repao@francophonie.org 

TẠI TUNIS 
(DÀNH CHO ĐẠI BIỂU KHU VỰC BẮC PHI) 

 
Văn phòng đại diện OIF tại Bắc Phi 

 repan@francophonie.org 

TẠI ANTANANARIVO 
(DÀNH CHO ĐẠI BIỂU KHU VỰC  

ẤN ĐỘ DƯƠNG) 
 

Văn phòng đại diện OIF  
tại Ấn Độ Dương 

repoi@francophonie.org 

TẠI HÀ NỘI 
(DÀNH CHO ĐẠI BIỂU KHU VỰC  
CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG) 

 
Văn phòng đại diện OIF  

tại châu Á - Thái Bình Dương  
repap@francophonie.org 

TẠI BUCAREST 
(DÀNH CHO ĐẠI BIỂU KHU VỰC  

TRUNG VÀ ĐÔNG ÂU)  
 

Văn phòng đại diện OIF  
tại Trung và Đông Âu 

repeco@francophonie.org 

TẠI PORT AU PRINCE 
(DÀNH CHO ĐẠI BIỂU KHU VỰC  

CARIBÊ VÀ MỸ LA TINH) 
 

Văn phòng đại diện OIF  
tại Caribe và Mỹ la tinh 
brecal@francophonie.org 

TẠI PARIS 
(DÀNH CHO ĐẠI BIỂU CÁC KHU VỰC KHÁC) 

 
Vụ Kinh tế và Kỹ thuật số Pháp ngữ 

missions-économiques@francophonie.org 
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