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Bản tin tháng 3 năm 2016

Công ty USIS (U.S. Investment Services) kính chúc Quí Anh/Chị và gia đình
bình an, hạnh phúc và thành đạt. Trong bản tin tháng này, chúng tôi kính gửi
đến Quí Anh/Chị các thông tin sau:

Diễn giả hàng đầu Châu Á -
Francis Hùng chính thức trở
thành Cố Vấn Chiến Lược cho
USIS

Đầu tháng 3/2016, Ông Francis
Hùng chính thức trở thành Cố Vấn
Chiến Lược cho USIS. Ông Francis
Hùng có nhiều năm kinh nghiệm
trong vai trò chuyên gia huấn
luyện doanh nghiệp và là nhà tư
vấn chiến lược kinh doanh hàng
đầu khu vực.

Xem thêm

Dự án EB-5 mới: Hillwood
Logistics - CMB Nhóm 42

Dự án lần này của Hillwood sẽ liên
quan đến bảy công tác thi công
cơ sở hạ tầng tiếp vận/ công
nghiệp ở ba vùng địa lý riêng biệt
là California, Texas và
Pennsylvania. Dự án hứa hẹn sẽ
đáp lưu lượng giao thông ngày
càng tăng trong vùng phát triển,
để nâng cấp và xây mới các cơ sở
hạ tầng đường xá, tiếp vận.

Xem thêm

Dự án EB-5 mới: Griffin - CMB
nhóm 57

Đây là dự án khu chung cư cao
cấp bao gồm bãi đậu xe với 261
căn hộ hạng A nằm cạnh trạm xe
lửa tốc hành Monrovia trong tương
lai, trên khu đất 2,81 mẫu ở
Monrovia, California.

Xem thêm

Chương trình EB3: Cơ hội làm
việc và định cư tại Mỹ

Chương trình EB-3 là chương trình
lao động định cư được chính phủ
Mỹ tạo ra với mục tiêu thu hút
nhân tài cũng như bổ sung lực
lượng lao động phổ thông trên
toàn nước Mỹ. Đây là cơ hội
tuyệt vời cho người lao động Việt
Nam muốn tìm kiếm cơ hội mới của
mình trên nước Mỹ.

Xem thêm
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USIS bổ sung thêm dịch vụ mới

Vào tháng 3 USIS đánh dấu sự
phát triển của mình bằng việc mở
thêm những dịch vụ tư vấn mới:
chương trình lao động định cư EB-
3, visa hoán chuyển nội bộ L-1A
dành cho những doanh nghiệp
muốn mở rộng phát triển kinh
doanh ra thị trường Mỹ, đầu tư
bất động sản Mỹ. Đây là những cơ
hội mới cho các nhà đầu tư Việt
Nam mà USIS luôn muốn đồng
hành, hỗ trợ tốt nhất trong vai trò
tư vấn.

Xem thêm

Tour tham quan dự án EB-5 và
xem Live Show Thúy Nga Paris
By Night tại Cali

Chúng tôi hiểu rõ lựa chọn dự án
đúng để tham gia đầu tư định cư
tại Mỹ là điều rất quan trọng với
quý khách, và ổn định cuộc sống
sau định cư lại càng quan trọng
hơn. Do đó chúng tôi tổ chức tour
tham quan dự án EB-5 và tham
quan bất động sản tháng 5, từ
ngày 01/05 đến ngày 09/05 để
đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, thẩm
định dự án, trước khi quý khách
đưa ra quyết định.

Xem thêm

USIS xin trân trọng cảm ơn Quí Anh/Chị đã theo dõi Bản tin tháng 3/2016 của
chúng tôi. Để tiếp tục đón đọc những tin tức mới nhất về Di trú Mỹ và những
hoạt động của USIS, Quí Anh/Chị vui lòng truy cập www.usis.us.

Trân trọng,
Ban Giám đốc USIS.

U.S.: MetLife Building, 200 Park Avenue, New York, NY 10166

HCMC: CJ Building, #701, 7th Fl., 06 Le Thanh Ton St., Dist. 1 

Hanoi: International Centre, #05A, 2nd Fl., 17 Ngo Quyen St., Hoan Kiem Dist.

Danang: Indochina Riverside Tower, 3rd Fl., 74 Bach Dang St., Hai Chau Dist.

Cantho: STS Tower, 4th Fl., 11B Hoa Binh St., Ninh Kieu Dist.
E: info@usis.us - W: usis.us
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