Hi ngh Xúc tin u t trc tuyn vi ch “u t vào à Nng”
dành cho i tng là các nhà u t, doanh nghip ti th trng Hàn Quc.

Phát biu khai mc hi ngh, Phó Ch tch UBND thành ph à Nng H K Minh khng nh, Hàn Quc là mt
trong nhng th trng trng im mà thành ph à Nng ang kêu gi u t, nht là trong lnh vc công ngh cao và
công ngh thông tin. ây cng là ngành kinh t mi nhn mà thành ph à Nng nh hng phát trin trong thi
gian n. Hi ngh ln này nhm qung bá, gii thiu môi trng u t kinh doanh cùng các c hi hp tác, u t ti à
Nng trong các lnh vc công ngh cao, công ngh thông tin và dch v cht lng cao trong bi cnh dòng vn u
t t Hàn Quc ang có xu hng dch chuyn sang khu vc ông Nam Á do nh hng ca dch bnh Covid-19; ng
thi là dp lãnh o thành ph gii áp c th các câu hi, thc mc ca nhà u t liên quan n chính sách, u ãi u t
trên a bàn. Vi s tham d ca C quan Xúc tin Thng mi và u t Hàn Quc (KOTRA) và các doanh nghip
Hàn Quc ti à Nng, hi ngh ã thu hút c s tham gia trc tuyn ca hn 100 nhà u t, doanh nghip Hàn Quc
tim nng.
Theo drt.danang.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

