Theo ông Yoshinori Yakabe - Trng Vn phòng Lãnh s Nht Bn ti à Nng, hin nhiu doanh nghip Nht Bn
rt mong mun tng cng hp tác u t ti à Nng, c bit trong các lnh vc công ngh cao, thng mi dch v du lch.
Nhng u th v v trí a lý, h thng giao thông, ngun nhân lc cht lng cao, phong phú... là nhng iu kin thun
li doanh nghip Nht Bn quan tâm u t vào à Nng.
Trên cng v ca mình, ông Yoshinori Yakabe - Trng Vn phòng Lãnh s Nht Bn ti à Nng s tip tc gii thiu,
kt ni các doanh nghip và nhà u t ln Nht Bn n à Nng tìm kim c hi hp tác, u t. Ông Yoshinori Yakabe
cng bày t mong mun phía thành ph s cung cp thông tin, cp nht s liu các d án u t hin ang trin khai ti
à Nng. ng thi, tip tc h tr các doanh nghip Nht Bn trong vic tuyn dng ngun nhân lc có trình chuyên
môn cao và ngoi ng tt.
Phó Ch tch H K Minh trao quà lu nim cho ông Yoshinori Yakabe - Trng Vn phòng Lãnh s Nht Bn ti
à Nng
Ti bui tip, Phó Ch tch H K Minh khng nh thành ph to mi iu kin thun li nhà u t Nht Bn trin khai d án ti
à Nng, c bit là các lnh vc sn xut sn phm công ngh cao ti Khu Công ngh cao, lnh vc công ngh thông
tin, công ngh ph tr... ng thi, giao S Ngoi v và Ban xúc tin u t tip tc h tr các hip hi doanh nghip Nht
Bn tìm hiu, kho sát, nghiên cu u t ti à Nng.
V hp tác ngun nhân lc và lao ng cht lng cao, Phó Ch tch H K Minh cho bit à Nng hin là trung tâm
giáo dc và ào to nhân lc ln nht ca khu vc min Trung và Tây Nguyên, vi hn 14 trung tâm ào to ting
Nht và mt s trng THCS, THPT a ting Nht vào chng trình ging dy. Trong thi gian ti, thành ph mong
mun trin khai các hot ng trao i thc tp sinh, ngi lao ng và chng trình ào to ngun nhân lc cht lng cao
gia à Nng vi các a phng Nht Bn.
Hin ti à Nng có 194 d án FDI có vn u t ca Nht Bn vi tng vn trên 950 triu USD. Các d án FDI tp trung
ch yu là lnh vc sn xut linh kin, thit b, ch bin, công ngh thông tin, dch v và du lch. Nm 2019, kim
ngch xut khu t à Nng sang Nht Bn c t 590 triu USD, nhp khu t Nht c t 400 triu USD xp x so vi nm
2018. Các mt hàng xut khu chính là dt may, thy sn, thit b in - in t, chi tr em, sn phm th công m
ngh, cn câu cá... Các mt hàng nhp khu chính là nguyên ph liu may, linh kin in t, hóa cht...
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