Ch tch UBND thành ph Hunh c Th (phi) tip bà Catherine Wong Siow, i s Singapore ti Vit Nam. nh: LAM PHNG

Hin nay, thành ph ang hp tác vi Công ty Surbana Jurong ca Singapore nghiên
cu, iu chnh quy hoch chung thành ph n nm 2030, tm nhìn 2050 và quy hoch
chung khu vc vnh à Nng. Mt s nhà u t ca Singapore ang xúc tin trin khai các d
án u t ngn hn và trung hn ti à Nng. Thành ph ang chun b th tc v t ai, d án ón
nhà u t Singapore n thc hin các d án.
Ch tch UBND thành ph Hunh c Th ánh giá cao mô hình xây dng thành ph
thông minh ca Singapore; ng thi mong mun các nhà u t, t vn thit k ca
Singapore h tr à Nng trong vic xây dng thành ph thông minh ca à Nng. “à Nng
và Singapore còn nhiu tim nng hp tác trên các lnh vc, nht là v du lch; mong
mun i s Catherine Wong Siow tip tc h tr xúc tin, kt ni các a phng, doanh nghip
Singapore vi à Nng tng cng hn na mi quan h gia hai bên”, Ch tch Hunh c Th
nhn mnh.
i s Catherine Wong Siow cho bit, ngày càng có nhiu lãnh o cp cao, du khách
Singapore n à Nng du lch, ngh dng; ngh hai bên cn nghiên cu, m thêm các ng
bay trc tip khai thác tt tim nng này.
Theo i s Catherine Wong Siow, à Nng là mt trong nhng a phng hp dn i vi các

nhà u t, doanh nghip ca Singapore, vì vy mong mun thành ph tip tc to iu kin
thun li các doanh nghip Singapore n tìm hiu, kt ni u t, góp phn thúc y mi quan
h gia à Nng vi các a phng ca Singapore nói riêng và Vit Nam-Singapore nói
chung trong nhng nm n. Ngoài ra, à Nng và Singapore cng có nhiu tim nng và
c hi hp tác chia s kinh nghim xây dng mô hình thành ph thông minh trong thi
gian n.
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