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Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc đăng ký tham gia “Hội 
Nghị Lựa Chọn Đầu Tư vào Hoa Kỳ” lần thứ 3 tại Washington,DC 
từ ngày 19 đến 21 tháng 6 năm 2016! Đăng ký tại đây!  
  
Nếu Quý vị đang muốn thiết lập hoặc mở rộng hoạt động kinh 
doanh tại Hoa Kỳ, Chương trình Lựa Chọn Hoa Kỳ sẽ giúp tìm thấy 
các câu trả lời Quý vị cần một cách hiệu quả hơn, tiết kiệm thời 
gian và tiền bạc. Quý vị sẽ biết được Tại Sao, Ở Đâu và Làm Thế 
Nào để đầu tư vào Hoa Kỳ. 
 
Hãy liên hệ với văn phòng chúng tôi tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh nếu Qúy Vị quan tâm đến việc tham gia Hội Nghị Lựa 
Chọn Đầu Tư vào Hoa Kỳ.  Để biết thêm chi tiết xin vui lòng 
gửi thư đến địa chỉ email: Office.HoChiMinhCity@trade.gov 
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Những ai nên tham gia Hội nghị? 
 
o Tất cả những nhà đầu tư: Bất kể Quý vị là người đại diện cho 

những công ty đa quốc gia, hay những doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
hoặc những công ty khởi nghiệp, nếu Quý vị  đang nghĩ đến việc 
thiết lập hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ Bạn thì 
đây chính là chương trình Quý vị nên tham gia. 
 

o Những nhà tư vấn, chuyên viên, các công ty, các phòng 
thương mại và các tổ chức: Chúng tôi cũng xin được chào đón 
những đơn vị, tổ chức và những nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp cho 
đầu tư trực tiếp vào Hoa Kỳ. 
 

o Phóng viên: Chúng tôi mong muốn được làm việc với các bạn. Vui 
lòng đăng ký qua website của diễn đàn hoặc gửi email đến địa chỉ: 
Office.HoChiMinhCity@trade.gov để biết thêm chi tiết. 

 
Hãy vào trang www.SelectUSASummit.com để biết thêm 
thông tin và đăng ký. 
 

 
Hội nghị sẽ bao gồm 5 phần chính: 
 
o Buổi tư vấn về Chương trình Lựa Chọn Hoa Kỳ sẽ được 

tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 19 tháng 6 với những phần 
được thiết kế riêng cho những nhà đầu tư lần đầu và những 
nhà phát triển kinh tế. 
 

o Vào ngày thứ Hai và thứ ba, 20 tháng 6 đến 21 tháng 
6, Chúng tôi sẽ có chương trình gặp gỡ với các nhà lãnh đạo 
kinh tế và những người đứng đầu chính phủ để chia sẻ cái 
nhìn của họ đối với những xu hướng thương mại mới nhất 
cũng như tìm hiểu về các nguồn thông tin, các công cụ và 
những quy định.  
 

o Tham quan khu vực triển lãm của chúng tôi để khám phá 
những cơ hôi đầu tư từ mọi vùng tại Hoa Kỳ - Tất cả tại một 
địa điểm. 
 

o Hệ thống kết nối giao thương trực tuyến được cải tiến để 
giúp quý vị kết nối trực tiếp với những nhà hoạch định kinh 
tế, những viên chức liên bang hoặc địa phương trước khi gặp 
gỡ trực tiếp tại hội nghị. 
 

o Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ có những hoạt động kết nối 
xuyên suốt sự kiện với nhiều hoạt động bên lề được tổ chức 
bởi những người tham dự Hội nghị. 
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