S kin có s tham d ca Th tng Chính ph Phm Minh Chính và Thng c tnh Tochigi Fukada Tomikazu,
cùng mt s lãnh o các a phng Vit Nam trong ó có à Nng và các doanh nghip ln ca tnh Tochigi.
Phát biu ti phiên tho lun, Ch tch UBND thành ph à Nng Lê Trung Chinh cho rng thành ph à Nng và
tnh Tochigi có rt nhiu kh nng kt ni hp tác da trên th mnh, nét tng ng và nh hng phát trin gia hai a
phng. Ch tch Lê Trung Chinh ngh Thng c Fukada Tomikazu h tr trong vic hp tác, qung bá hình nh
thành ph à Nng và kêu gi các doanh nghip tnh Tochigi tìm hiu, kho sát, nghiên cu u t vào Khu
Công ngh cao thành ph; ng thi cng ngh phía bn gii thiu các doanh nghip nh và va ca tnh hp tác và
h tr chuyn giao công ngh vi à Nng phát trin lnh vc công nghip ph tr, nhm áp ng nhu cu cung ng
linh kin, ph kin cho các công ty Nht Bn ang u t ti à Nng và khu vc min Trung.

Ch tch UBND thành ph à Nng Lê Trung Chinh (th 4 t trái qua phi) phát biu ti Din àn
Thng c Fukada Tomikazu ã tng n thm và làm vic ti à Nng vào tháng 12/2019 và t vn gii thiu c hi vic
làm ti tnh Tochigi cho sinh viên à Nng. i hc à Nng và các trng thành viên ã qung bá, gii thiu rng rãi
thông tin liên quan n các sinh viên. Cng nhân dp này, Ch tch Lê Trung Chinh ã ngh hai a phng tng
cng các hot ng giao lu vn hóa nhm thúc y quan h hp tác hu ngh gia hai phía trong thi gian n.
Tnh Tochigi, nm phía bc ca vùng Kanto, là tnh ln nht Kanto và ln th 20
ti Nht Bn. Vi v trí trung tâm ca nc Nht, Tochigi có v trí rt quan trng trong
nn kinh t Nht Bn. Tochigi có li th v phát trin công nghip vi nhiu khu công
nghip ln nht ca Nht Bn bao gm Khu công nghip Kiyohara, mt trong nhng
khu công nghip ni a ln nht trên toàn quc. Nhng ngi khng l công nghip
toàn cu trong các lnh vc khác nhau nh ô tô, in t và máy móc chính xác ã
t trung tâm nghiên cu và phát trin và sn xut ti ây. Tochigi cng có th mnh
phát trin các ngành du lch, dch v, nông nghip k thut cao và nuôi trng thy
sn.

(IPA à Nng)

