Trước đó, tại Chương trình "Tọa đàm mùa Xuân 2019" diễn ra ngày 01/3/2019, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án với tổng vốn đầu tư hàng trăm triệu USD.

Theo thông tin cuộc họp giữa lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng với các sở, ban, ngành mới đây, nhân dịp
kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2019) Đà Nẵng sẽ khởi công, khánh
thành một số dự án trọng điểm của thành phố.
Theo kế hoạch, vào sáng 28/3/2019 sẽ tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch Xuân Thiều, quy mô 100 triệu
USD của nhà đầu tư Nhật Bản;
Tiếp đến, ngày 29/3/2019 sẽ tổ chức 3 hoạt động: lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không
vũ trụ Sunshine, quy mô 170 triệu USD của nhà đầu tư Hoa Kỳ tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, lễ thông
tuyến kỹ thuật tuyến đường nối từ Khu Công nghệ cao sang Khu CNTT tập trung và lễ khánh thành Khu
công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Da Nang IT park) giai đoạn 1.
Trước đó, vào ngày 27/3/2019 sẽ diễn ra hoạt động bên lề là Hội thảo kết nối và chia sẻ kiến thức giữa nhà
khoa học, nhà đầu tư với sinh viên do Ban quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức tại trường Đại học Bách
Khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
Tại hội thảo, lãnh đạo Công ty UAC (dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine), Công
ty CP Long Hậu, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các nhà đầu tư tại Khu Công nghệ cao sẽ
tham dự và chia sẻ các thông tin về nhu cầu tuyển dụng việc làm.
P.V
(Theo: Báo điện tử Tổ Quốc – Ngày đưa tin: 14/3/2019)

