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Góp tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam

có tài, trí xứng tầm thế giới

Bản tin tháng 8 năm 2015

Công ty USIS (U.S. Investment Services) kính chúc Quí vị và gia đình bình an,

hạnh phúc và thành đạt. Trong bản tin tháng này, chúng tôi kính gửi đến Quí

vị Thông báo Hội thảo “Đảm bảo tương lai với Quốc tịch Mỹ” tại TP. HCM

(ngày 20/08) và Hà Nội (ngày 22/08) và thông tin "Hội Đồng Liên Bang

(NACo) thông qua Nghị quyết phê chuẩn vĩnh viễn Chương trình EB-5".

Hội  thảo  đặc  biệt  tháng

8.2015

Tiếp theo thành công từ các hội

thảo  đầu  tư  vào  Mỹ  trước  đây,

USIS  sẽ  tổ  chức  hội  thảo  giới

thiệu dự án đầu tư đột phá vào

Tháp Denver, Bang Colorado ở Hồ

Chí Minh (Sheraton, 20/08/2015)

và  Hà  Nội  (De  L’Opera,

22/08/2015)

Xem thêm

Hội  Đồng  Liên  Bang  (NACo)

thông  qua  Nghị  quyết  phê

chuẩn vĩnh viễn Chương trình

EB-5

Hội Đồng Liên Bang (NACo) đã tổ

chức Hội nghị thường niên lần thứ

80  thảo  luận  những  nghị  quyết

chính  sách  dự  thảo  và  thay  đổi

một số khung luật. Một trong số

đó là nghị quyết ủng hộ chương

trình EB-5 được phê chuẩn vĩnh

viễn.

Xem thêm

USIS xin trân trọng cảm ơn Quí vị đã theo dõi Bản tin tháng 08/2015 của

chúng tôi. Để tiếp tục đón đọc những tin tức mới nhất về Di trú Mỹ và những

hoạt động của USIS, Quí vị vui lòng truy cập www.usis.us.

Trân trọng,

Ban Giám đốc USIS.
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