Phát biu khai mc, ông Nguyn Ngc Bình - Ch tch Liên hip các t chc hu ngh thành ph à Nng ã nhn
mnh: “Vt qua nhng khó khn và khác bit, vi n lc không bit mt mi ca hai quc gia, hai dân tc, mi quan h
Vit Nam - Hoa K ã tri qua nhiu giai on và n nay ã phát trin mnh m trên tt c các lnh vc và cp .” Phó
Ch tch y ban nhân dân thành ph à Nng H K Minh cng cho bit à Nng ã thit lp quan h hu ngh và hp
tác vi 3 a phng ca Hoa K là Oakland (Califomia), Pittsburgh (Pennsylvania) và Houston (Texas) - t
nn móng cho mi quan h hu ngh, hp tác song phng trên nhiu lnh vc.
Các hot ng trao i oàn cp cao gia thành ph à Nng và các a phng Hoa K din ra thng xuyên, góp phn
cng c, tng cng s hiu bit, tin tng ln nhau. à Nng cng là ni din ra các hot ng hp tác quc phòng gia lc
lng hi quân hai nc qua nhng chuyn thm hàng nm ca các hm i hi quân Hoa K, ni bt là các tàu sân
bay USS Carl Vinson (2018) và USS Theodore Roosevelt (2020). Hoa K cng là mt trong nhng th
trng xut nhp khu ln nht ca các doanh nghip à Nng.
Ngoài ra, ti l k nim còn có phn trình bày tham lun và chia s ca nhiu hc gi, cu du hc sinh và nhà
nghiên cu... ca à Nng và Hoa K, cao c hi hp tác trong lnh vc giáo dc gia 2 quc gia. Hin nay, Hoa K
ang tip nhn hn 30 ngàn du hc sinh Vit Nam và cng ng du hc sinh Vit Nam cng ã óng góp hn 800
triu ô la cho nn kinh t Hoa K.
(Thanh Ngha, IPA à Nng)

