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Bản tin tháng 10 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
các thông tin sau:

Cập nhật mới nhất về dự án The
Century Plaza

Những nhà đầu tư EB-5 vào dự án
CMB-G48 đang quan ngại điều gì?
Liệu dự án THE CENTURY PLAZA
thuộc Group 48 CMB có trì hoãn
lịch khởi công ban đầu?

Xem thêm

Phòng Thương mại Hoa Kỳ viết
bài xã luận ủng hộ Chương
trình EB-5

Thomas J. Donohue, Chủ tịch kiêm
Giám đốc điều hành Phòng
Thương mại Hoa Kỳ đã viết một
bài xã luận trên báo The Hill về lợi
ích của chương trình EB-5. Bài
viết đề cập đến lý do tại sao
chương trình lại là một chính sách
thông minh của chính phủ.

Xem thêm

USIS đồng hành với BNI VN và
Action Coach toàn cầu đào tạo
doanh nhân khu vực miền Trung

Vào ngày 19 và 20 tháng 9 vừa
qua, tổ chức Kết nối Thương mại
Toàn cầu tại VN - BNI Việt Nam đã
tổ chức khóa đào tạo cho 100
lãnh đạo là các chủ doanh nghiệp
khu vực miền Trung và các tỉnh
lân cận tại Đà Nẵng. Chương trình
được tài trợ bởi USIS

Xem thêm

USIS xin trân trọng cảm ơn Quí vị đã theo dõi Bản tin tháng 10/2015 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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