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        BAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG TỪ TIỂU BANG  

  Ban Phát triển Kinh tế của Thành phố Garden Grove đã được Hội đồng   

  Phát triển Kinh tế Quốc tế (IEDC) trao giải thưởng công nhận ‘Accredited Economic  

  Development Organization (AEDO)’ duy nhất ở California và là một trong 69 tổ chức 

  quốc tế vinh dự nhận được giải thưởng này. 

  Tổng quản trị Thành phố ông Scott Stiles cho biết, “Sự công nhận chuyên  

  môn này của IEDC là một ghi nhận to lớn với Văn phòng Phát triển Kinh tế của  

  Thành phố chúng tôi, nơi hội tụ những tiêu chuẩn xuất sắc của Garden   

  Grove cũng như trong tiểu bang của chúng ta và nhiều ưu điểm vượt trội khác.” 

  Chương trình AEDO là một chương trình đánh giá các tổ chức phát triển kinh  

  tế dựa trên các tiêu chuẩn phổ biến trong lãnh vực này.  Chương trình bao gồm hai  

  giai đoạn: xem xét tài liệu và một chuyến đến thăm tại chỗ. Mỗi giai đoạn được  

  thiết kế để đánh giá về cơ cấu tổ chức, tài trợ, chương trình và nhân viên của một 

  tổ chức. 

  “Thành phố Garden Grove luôn thể hiện sự chuyên nghiệp và    

  những chuyên môn kỹ thuật xứng đáng với giải thưởng này,” Chủ tịch kiêm Giám  

  đốc điều hành IEDC ông Nathan Ohle chia sẻ. 
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  Việc duy trì AEDO bắt buộc thực hiện ba năm một lần và được   

  thông qua việc nộp tài liệu và/hoặc các chuyến thăm của nhóm thuộc    

  hội đồng AEDO. 

  Văn phòng Phát triển Kinh tế Thành phố là một bộ phận của Phòng Phát triển 

  Kinh tế và Cộng đồng, chịu trách nhiệm duy trì và mở rộng hoạt    

  động kinh doanh và quản lý.  Để biết thêm những thông tin và dự án đang được  

  phát triển tại Thành phố, xin liên lạc (714) 741-5124 hoặc gởi email về   

  ggcity.org/econdev. 
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