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Bản tin tháng 9 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:

Hội thảo “Đảm bảo tương lai với
quốc tịch Mỹ” thành công tốt
đẹp

USIS đã tổ chức hội thảo “Đảm
bảo tương lai với quốc tịch Mỹ” với
thông điệp “Đầu tư an toàn – hoàn
vốn nhanh với dự án chính phủ”
thành công tốt đẹp tại Sheraton,
Hồ Chí minh ngày 20/08 và De
L’Opera, Hà Nội ngày 22/08/2015
vừa qua.

Xem thêm

Mừng sinh nhật USIS: 7 năm
một chặng đường vì một giấc
mơ Mỹ

USIS long trọng kỷ niệm ngày sinh
nhật vào ngày 20/08 vừa qua với
sự tài trợ chưa từng có cho
khách hàng. Ra đời cách đây 7
năm, USIS đã từng bước chứng tỏ
được năng lực và uy tín của mình
trong việc tư vấn cho nhu cầu
đầu tư để định cư tại Hoa Kỳ theo
chương trình EB-5 khi đạt tỉ lệ
thành công 100%.

Xem thêm

Sở Di trú Mỹ công bố báo cáo
quí 3/2015 chương trình EB-5

Vào ngày 28/07/2015, Sở Di trú
Mỹ (USCIS) công bố báo cáo quý
3 về số liệu đơn I-526 và I-829.
Theo đó, đầu tư EB-5 đóng góp
cho dòng Đầu tư trực tiếp (FDI)
vào nước Mỹ trong quý 3/2015
trên 1.4 tỉ Mỹ kim, tăng 45% so
với quý 2/2015. Tổng vốn FDI EB-
5 từ thời điểm 1991 đến nay đạt
mốc 14.38 tỉ Mỹ kim.

Xem thêm

USIS xin trân trọng cảm ơn Quí vị đã theo dõi Bản tin tháng 9/2015 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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