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Lời mở đầu 



Guam – “ Nước Mỹ tại Châu Á” 

§  212 dặm vuông  (dài 30 dặm rộng từ 4 tới 9 
dặm) 

§  Là đảo lớn nhất trong tiểu vùng Micronesia  

§  Lãnh thổ ở cực Tây của Hoa Kỳ gần với các 
thành phố Châu Á lớn 

§  Căn cứ quân sự chiến lược của Hoa Kỳ ở Tây 
Thái Bình Dương 

§  Công dân Guam là công dân Hoa Kỳ 
§  Dân số 159,358 theo kết quả điều tra dân số 

2010  

§  Lãnh thổ có chủ quyền dưới sự điều tiết chung 
của Luật pháp Hoa Kỳ (từ bỏ nguyên tắc miễn 
trừ quốc gia đối với trái phiếu) 

§  Trái phiếu chỉ được phát hành tập trung thông 
qua Cơ quan phát triển kinh tế Guam (GEDA) 



§  Guam là lãnh thổ chưa sát nhập, có tổ chức của 
Hoa Kỳ. “Chưa sát nhập” vì không phải mọi điều 
khoản trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đều áp dụng cho 
vùng lãnh thổ này. 

§  Tương tự như Puerto Rico và vùng USVI, Guam là 
một lãnh thổ “có tổ chức” vì Quốc Hội đã ban hành 
Đạo luật Tồ chức năm 1950, được sử dụng như là 
Hiến Pháp của Guam. 

§  Quản trị địa phương được đảm nhiệm bởi Thống 
đốc và Phó Thống đóc cùng 15 Thượng nghị sĩ 
được bầu cùng với nhánh Tư pháp được bổ nhiệm.  
Ngoài ra Guam còn có đại biểu không có quyền 
biểu quyết được bầu vào Quốc Hội (đương nhiệm 
là Hon. Madeleine Z. Bordallo). 

§  Guam thuộc phạm vi tài phán của tòa án Phúc thẩm 
và tòa Tối cao khu vực 9 Hoa Kỳ (US 9th Circuit 
Court).  

§  Luật Thuế của Guam giống Bộ Luật Thuế Vụ nhưng 
thuế được nộp cho Guam thay vì cho Ngân khố 
Hoa Kỳ. 

§  Chính phủ Guam là cơ quan quản lý thuế duy nhất 
của Guam. Không có sự trùng lắp trong chức năng 
thuế vụ giữa các quận và các cơ quan. 

§  Trái phiếu Guam được miễn thuế ở 3 cấp tại mọi 
tiểu bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. 

Quản trị nhà nước & Thuế vụ 



Photo Credit: Guam Visitors Bureau 
Photo Credit: Guam Visitors Bureau 

Kinh tế Guam 
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Doanh nghiệp ngành du lịch, bán lẻ và xây dựng là khu vực 
tư nhân sử dụng nhiều lao động hơn cả 

Source:  Moody’s Analytics, April 2011 

Tăng trưởng GDP trong giai đoạn suy thoái kinh tê Hoa Kỳ 
vừa qua 

Source:  U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, September 2011 

Thu nhập trung bình của các hộ gia đình ở Guam cao hơn so 
với các vùng khác của Hoa Kỳ 

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis United States Census 
Bureau  and Government of Guam Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 

Dự báo 

Việc làm ở Guam ngày càng gia tăng 
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Thu nhập trung bình hộ gia đ2inh, 
2010 

Hawaii 63,030 

California 57,708 

United States 50,046 

Georgia 47,469 
South Carolina 42,580 

Guam 39,263 

West Virginia 37,423 

Puerto Rico 18,862 

‘000s 

Source: Guam Department of Labor, December 2011 

Tổng quan Kinh tế Guam 



Du lịch 
Chính phủ & Quân 

đội Hoa Kỳ 
Phát triển kinh 

tế 

Cơ hội kinh doanh ở Guam 



n  Guam là một điểm đến du lịch hấp dẫn đặc biệt đối 
với du khách Châu Á nhờ có vị trí gần và chi phí 
thấp 

-  Biển và các khu nghỉ dưỡng 
-  Đánh gôn 
-  Mua sắm 
-  Di sản văn hóa phong phú 
-  Đón hơn 1 triệu khách du lịch hàng năm 

n  Hiện hữu có gần 8,000 phòng khách sạn bao gồm 
các thương hiệu vận hành khách sạn tên tuổi. 

Các điểm nổi bật năm 2011 
  Lượt khách đến tăng 10% tính từ 2009 
  Tỷ lệ phòng khách sạn cho thuê được không ngừng 

gia tăng, 72% in 2011 
  Giá tiền phòng trung bình tăng 11% tính từ 2010 
  Chịu rất ít tác động từ thiên tai ở Nhật Bản 
  Khách đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, và Trung Quốc 

gia tăng 
  Miễn thị thực nhập cảnh đối với khách Nga do 

Cơ quan An Ninh Nội địa phê duyệt ngày 
15/1/2012 

Ngành Du lịch 

Annual Visitor Arrivals 
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Ngành du lịch 

n  Hơn 70% khách đến Guam xuất phát từ Nhật Bản 
 
n  Các thị trường tăng trưởng bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan 

n  Kiến nghị cho miễn thị thực nhập cảnh đối với Trung Quốc – dự kiến sẽ có quyết định trong năm (lượng 
du khách đến có khả năng sẽ tăng thêm hàng trăm ngàn mỗi năm) 

n  Những nổ lực đa dạng hóa ngành du khách – công tác tiếp thị tập trung vào: 
–  Thời gian lưu lại dài hơn hướng tới du lịch cho gia đình và đường bay ngắn hơn phù hợp với người 

cao tuổi và hưu trí 
–  Khách du lịch quay lại (chi tiêu nhiều hơn vì họ độc lập hơn trong chuyến đi của mình và ít khả 

năng họ mua các “tour trọn gói giá rẻ”)  
–  Thị trường Hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng (MICE) – đối tượng khách có thu nhập khả dụng và giúp 

khách sạn cho thuê được phòng trong các mùa thấp điểm 
–  Thu hút du khách mới từ thị trường Nga 

 

Japan 
72% 

Korea 
13% 

USA 
5% 

Taiwan 
4% 

Other 
6% 

2011 Visitor Arrivals by Market 
Du khách đến từ các thị 
trường 



� Guam có vị trí địa lý chiến lược để làm căn 
cứ và các thao tác triển khai quân lực và 
thíết bị Hoa Kỳ trong khu vực Châu Á và Tây 
Thái Bình Dương. 

Sources: Consolidated Federal Funds Report, U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 

Hoạt động quân sự Hoa Kỳ 

Ở Guam có sự hiện diện sâu rộng của Quân đội Hoa Kỳ với tầm quan trọng 
chiến lược gia tăng 

Guam 

“ Đây chính là những khu vực chúng ta thấy có nhiều thử thách lớn cho tương lai. 
Quân đội Hoa Kỳ sẽ gia tăng trọng lượng tổ chức và tập trung vào việc tăng cường 
hiện diện, phản ánh quyền lực và ảnh hưởng răn đe ở Châu Á Thái Bình Dương. Khu 
vực này có tầm quan trọng ngày càng gia tăng đối với tương lai của Hoa Kỳ về mặt 
kinh tế và an ninh quốc gia. Điều này có nghĩa là, ví dụ, cải tiến các năng lực cần thiết 
cho việc duy trì thế mạnh công nghệ và tự do trong hành động của quân đội chúng ta”.  

– Leon Panetta, Bô trưởng Bộ Quốc Phòng, 5 tháng 1, 2012 

Các khoản chi từ chính phủ liên bang 2006 - 2010  



Hoạt động quân sự Hoa Kỳ 

§  Các căn cứ Hải Quân và Không Quân Hoa 
Kỳ chiếm đóng gần 26% diện tích đất của 
đảo Guam. 

§  Các khu vực thuộc sở hữu Liên bang có sẳn 
để đáp ứng yêu cầu bổ sung công tác và 
nhân sự của quân đội. 

§  Có gần 17,000 nhân lực trực tiếp và gián 
tiếp thuộc quân đội sống ở Guam. 
§  6,400 quân nhân đang công vụ và 

khoảng 7,000 thân nhân phụ thuộc. 
§  Ngoài ra có, 3,600 công chức Liên 

bang sống trên đảo. 
 

Planned	  Military	  Growth	  
Kế hoạch tăng cường 
quân lực 



Cơ hội kinh doanh 
Kế hoạch Phát triển Kinh tế sẽ là nền tảng cho việc đa dạng 

hóa và ổn định Kinh tế 

n  Mục tiêu 

–  Gia tăng nguồn thu nhập 

–  Củng cố các cột trụ chủ yếu của nền kinh tế Guam 

 Du lịch và Quân Sự  

–  Tiếp lực cho ngành Du Lịch 

–  Thúc đẩy tăng cường Quân lực 

–  Tiếp tục phát triển cột trụ thứ 3 không tương quan với Du lịch 
hay Quân Sự 

 Vận dụng lợi thế về vị trí địa lý khu vực của Guam 

 Cơ hội từ các ngành công nghiệp mới và mới nổi 

 Đa dạng hóa nền kinh tế 



§  Trung tâm phân phối khu vực 
Sử dụng kho bãi ngoại quan ở Guam như là trung tâm tập kết và thông quan hàng hóa 

§  Trung tâm tái chế khu vực 
Nơi tập trung thu gom và trung chuyễn nguyên liệu tái chế trong khu vực 

§  Chăm sóc sức khỏe & Du lịch kết hợp Giáo dục Y tế 
Tiếp tục phát triển và mở rộng các sáng kiến y tế bao gồm gia tăng dịch vụ và năng lực 
 

§  Ngành sản xuất nhẹ 
Sản xuất nội địa vật liệu xây dựng 
 

§  Ngành xây dựng và các dịch vụ hỗ trợ  
Đề án MilCon – Nhu cầu về chuyên gia, chuyên viên và nhân lực ngành xây dựng  
 

§  Du lịch sinh thái và thể thao 
Nâng cao thị trường du lịch bằng cách mở rông kết nối với các hoạt động khác 
 

§  Phim, Video, Quảng cáo 
Địa điểm khu vực dành cho sản xuất phim truyền hình và quảng cáo cho các nhà làm phi 
Châu Á 

 

Cơ hội kinh doanh 
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Cơ hội về nhà ở giá thành vừa phải 

GUMA’	  TRANKILIDAT,	  TUMON	  GUAM	  
�  Người cao tuổi và người khuyết tật 
�  50-căn, 1-phòng ngủ, dự án nhà cho thuê 
�  Xây dựng cuối thập niên 1960 

•  Thực hiện phát triển các công trình 
nhà ở có giá thành vừa phải. 

• Khuyến khích xây dựng các cộng 
đồng cho nhiều đối tượng có mức thu 
nhập khác nhau với các trung tâm 
điểm vận chuyễn công cộng. 
 
• Giải quyết vấn đề từ cả hai phía Cầu 
lẫn Cung. 
 
• Hợp tác hoặc liên danh đối tác với các 
nhà phát triển dự án xây dựng nhằm 
thực hiện mục tiêu đề ra. 
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Cơ hội về nhà ở giá thành vừa phải 

TIỀM NĂNG XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC, QUỸ ĐẤT CÔNG 

Source	   Size	   Development	  
Potential	  

Land	  Agencies	   599.5+	  acres	   2,750	  units	  	  

Housing	  
Agencies	  

166.5	  acres	   981	  units	  

Các cơ quan chức năng về đất đai – Sở quản lý Đất (DLM), Ủy ban quỹ Đất (Chamorro Land Trust 
Commission (CLTC)), và Ủy ban về Đất tổ tiên Guam ((Guam Ancestral Lands Commission 
(GALC)). 
 
Các co quan chức năng về Nhà ở – Cơ quan về Nhà ở (GHURA) và Công ty Nhà Guam (GHC). 

Các cơ quan quản lý quỹ đất 

Các cơ quan quản lý nhà 

Tiềm năng phát triển 
Kích thước Nguồn 
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Các nguồn tài chính 

Nguồn	   Phân	  bổ	  ngân	  sách	  mỗi	  
năm	  

Nguồn vốn liên bang: Bộ phát triển Nhà và Đô thị 
(U.S. Dept. of Housing and Urban Development) 

Chương trình cấp ngân sách 
khoán cho phát triển cộng đồng 
(CDBG)	  	  

$3M	  

Chương trình cấp ngân sách 
đối tác đầu tư Nhà ở (HOME) 

$700,000	  

 
Nguồn vốn liên bang: Sở Thuế Hoa Kỳ  
(U.S. Internal Revenue Service) 

Chương trình hoàn thuế hỗ trợ 
nhà ở cho người thu nhập thấp 
(LIHTC) 

$2.4 triệu tiền thuế giảm 
nhằm tạo ra $20.5 triệu 

nguồn tài chính cho dự án 
nhà ở. 

Cơ hội về nhà ở giá thành vừa phải 

Source: Guam Housing and Urban Renewal Authority 
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Cơ quan Quản lý Cảng  
Hàng không Quốc tế Guam 



Cơ quan quản lý Cảng hàng không quốc tế 
Sơ lược 

•  Là sân bay lớn nhất ở tiểu vùng Micronesia 

•  Hơn 2.5 triệu lượt khách đi và đến mỗi năm 

•  Hơn 1.7 triệu doanh thu xuất phát trực tiếp, hoặc 
gián tiếp  

•  $326 triêu doanh thu từ các ngành công nghiệp cung 
ứng 

•  Cung cấp dịch vụ cho 22 điểm đến bao gồm Nhật 
bản, Hàn quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Úc, Fiji, 
Philippines, Palau, Indonesia, FSM, & CNMI 

•  20,440 công việc làm được tạo ra từ các hoat động 
liên quan với Sân bay và Du lịch 

•  628 triêu tiền lương mỗi năm từ các đơn vị sử dụng 
lao động ở cả khu vực công và tư 
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•  Đầu tư $500 triệu cho các công trình sân bay 

•  Chương trình đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy 
mạnh  

•  Mở rộng & Cải tạo đường băng 

•  Hệ thống các nhà ga và các tiện nghi 

•  Hệ thống đường bộ 

•  Cơ sở hạ tầng tiện ích công 

•  Nâng cấp hệ thống an ninh 

Cơ quan quản lý Cảng hàng không quốc tế Guam  
Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản & Cơ hội 
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Cơ quan quản lý Cảng hàng không quốc tế Guam  
Đầu tư, Cải thiện, Cơ chế khuyến khích 

 •  Xây dựng các công trình Cảng hàng không làm cơ sở hậu cần mới 
 
•  Nổ lực mở rộng các dịch vụ hàng không 
 •  Các đề án chính  

•  Cập nhật quy họach tổng thể  
•  Khảo sát Thông tin địa lý GIS  
•  Nâng cấp cơ sở phòng ốc 
•  Chuẩn bị mặt bằng 
•  Cơ sở cấp cứu và cứu hỏa máy bay  
•  Tháo dỡ phá bỏ 
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�  Các hãng hàng không hành khách 

�  United Airlines 
�  Delta Air Lines 
�  Philippine Airlines 
�  Korean Air 
�  Japan Airlines 
�  Jin Air 
�  China Airlines 
�  EVA Air 

�  Vận chuyễn hàng hóa 
�  UPS  
�  FedEx  

Cơ quan quản lý Cảng hàng không quốc tế Guam 
Dịch vụ hàng không 
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•  Guam là điểm đến tầm cỡ thế giới 

•  Won Pat International là một sân bay tầm cỡ thế 
giới 

•  Guam là cửa ngõ Micronesia kết nối,Châu Á với 
Hoa Kỳ. 

•  Sân bay của chúng tôi là sân bay lớn nhất với cơ 
sở hiện đại nhất ở Tây Thái Bình Dương, được 
trang bị thiết bị điều khiển không lưu tối tân nhất 
và có đường sân bay được bảo trì ở mức tối ưu. 

•  Chúng tôi không ngừng nổ lực nhằm hoàn thiện 
sự an toàn và an ninh cho hành khách. 

•  Guam đang ở trước thềm một thời kỳ kinh tế 
phồn vinh được thúc đẩy bởi một ngành du lịch 
đang trỗi dậy và sự tăng cường quân sự dài hạn. 

Cơ quan quản lý Cảng hàng không quốc tế Guam 
Một hiện tại vững mạnh & Một tương lai hứa hẹn 



n  Là đơn vị cung cấp điện duy nhất cho dân cư trên đảo. 

n  Là doanh nghiệp Điện theo cấu trúc tích hợp dọc cung 
cấp dịch vụ cho 47,826 khách hàng.  

n  Có đội ngũ quản lý và nhân viên kinh nghiệm. 

n  Do Ủy ban hợp nhất về tiện ích công, gồm 5 thanh 
viên được bầu (CCU) điều hành & chịu sự quản lý của 
Ủy ban các tiện ích công của Guam (UPC). Mức giá 
điện do UPC quyết định. 

n  Kế hoạch phát hành – Đang trong giai đoạn hoàn trả 
$60 triệu và một số dự án đầu tư cơ bản cần được cấp 
vốn trong hai năm tới. 

 

Sở Điện Lực 
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Sở Điện lực Guam  

$338 triệu đầu tư cho các dự án 

$200	  million	  

Renewables	  

$35	  million	  

GPA/GWA	  Consolidated	  Facility	  

$43	  million	  

T&D	  Improvements	  

$26	  million	  

Generation	  Improvements	  

$34	  million	  

Smart	  Grid	  Technology	  (50%	  Bond,	  50%	  Grant)	  

Các dự án sẽ được hoàn thành trước 2015 

Năng lượng 
tái tạo 

Cải tiến truyền 
dẫn & phân phối 

Cải tiến 
việc sản 
xuất điện 

Lưới điên thông minh (50% trái 
phiếu; 50% viện trợ chính phủ) 

Hợp nhất trụ sở 2 cơ 
quan Địện và Nước 



n  Là đơn vị cấp nước và dịch vụ thoát nuớc duy nhất cho cư dân trên 
đảo. 

n  Cung cấp dịch vụ cho 40,800 khách hàng. 

n  Có đội ngũ quản lý và nhân viên kinh nghiệm. 

n  Do Ủy ban hợp nhất về tiện ích công, gồm 5 thành viên được bầu, điều 
hành và chịu sự quản lý của Ủy ban về tiện ích công của Guam (UPC). 
Mức giá nước cho UPC quyết định. 

n  $ 70 triệu cho các dự án đã được duyệt và cấp vốn đầy đủ. 

Sở Cấp thoát nước Guam 



§  Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ phân bổ $18.4 triệu 
mỗi năm cho Chính quyền Guam dành cho mục đích 
quy hoạch, thiết kế, xây dựng và duy tu các công 
trình trong hệ thống đường cao tốc trong ranh giới chỉ 
định của Guam. 

  
Kế hoạch giao thông vận tải đến 2030 
 
§ Chiến lược dài hạn nâng cấp hệ thống giao 
thông vận tải đa phương thức của Guam. 

§ Bao gồm việc đánh giá hiện trạng, tiếp cận tới 
cộng đồng, tính toán mô phỏng nhu cầu giao 
thông, tác động của việc gia tăng quân sư, xác 
định các dự án cải tiến hệ thống, và các chiến 
lược thực hiện. 

 
§ Guam đang dự kiến phát hành một hay nhiều đợt 
trái phiếu GARVEEs với tổng mệnh giá không quá  
$75 triệu để thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp 
đường cao tốc theo kế hoạch 2030.  
 

Bộ công trình dân dụng 



Chính quyền Guam  
Cơ hội kinh doanh 

Khu đất Oka Point thuộc thành phố Tamuning, có diện tích khoảng 47 mẫu Anh, mặt tiền hướng ra đường phụ, có hệ 
thống cấp nước, cống thoát và cấp điện và trực diện với một trong những tiểu khu cao cấp của Guam (Perezville). 
Khu đất cách Bệnh viện Memorial (GMH) một (1) phút. Như có thể thấy, khu đất này có Biển Philippine bao quanh 
với tầm nhìn hùng vĩ; các dãy đồi kéo dài và đường bờ biển nguyên sơ; cách các khách sạn hai (2) phút, được biết 
đến như là “Waikiki của Guam”. 



Dãi đất số. 9210, thuộc thành phố Yigo (đô thị tăng truởng nhanh nhất của Guam), là một tiểu khu được phê duyệt 
của chính phủ gổm 450 lô đất một phần tư mẩu Anh; với diện tích khoảng 929+/- mét vuông tương đương 10,000 
feet vuông mỗi lô. Tiểu khu tiếp giới sát với căn cứ Không quân Hoa Kỳ; lối vào nằm trên đường Marine Corps Drive, 
con đường đông đúc nhất ở Guam. Cơ sở hạ tầng gồm các tuyến ống cấp và thoát nước cách các lô đất từ 100’ đến 
1,000 feet (ống nước cấp 6 inch, ống thoát 8 inch) nhưng đường điện thì có sẳn ở hầu hết mọi lô. Tiểu khu này đặc 
biệt vì đơn vị từng lô cơ bản được quy hoạch cho nông nghiệp (cần 2 lô với tổng diện tích 1,858 mét vuông+/-) 
nhưng khảo sát phân lô được duyệt là cho cư dân ở (với điều kiện có lắp đặt hoặc gắn liền với đường cống thoát.) 

Chính quyền Guam  
Cơ hội kinh doanh 



Chính quyền Guam  
Cơ hội kinh doanh 

Lô đất số. 5376-NEW-7, thuộc thành phố Mangilao, có diện tích khoản 5,995+/- mét vuông tương đương  64,529 feet 
vuông hoặc 1.5 mẫu Anh, mặt tiền hướng ta ra đường phụ (George Washington High School Road) có hệ thống cấp 
nước, thoát nước và cấp điện, trực diện với sân điền kinh của trung học George Washington. Lô đất được quy hoạch 
R2 dành cho loại nhà cho nhiều gia đình và nếu xây cao tầng thì công trình có thể gồm năm mươi (50) đơn vị căn hộ 
chiếu theo luật quy hoạch. 
Khu đất cách trường cao đẳng cộng đồng Guam một (1) phút và khoảng ba (3) phút cách Đại học Guam. Ngoài ra 
trong vòng cự ly 15 phút là các văn ohòng cơ quan chính phủ như Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế cộng đồng và Dịch vụ xã 
hội, Bộ Thanh niên, Bộ Trừng giới, các cửa hàng tạp hóa lớn, nhà hàng, và nhiều cửa hiệu bán lẻ, tiệm giặt ủi, khu 
căn hộ và chung cư. Các trường học khác trong cự ly ít hơn mười (10) phút gồm có Trường tiểu học Price, Trung học 
Father Duenas and Infant of Prague và nhiều nhà trẻ. Có thể thấy đây là khu trung tâm về giáo dục của Guam, bắt 
đầu từ cấp nhà trẻ, tiểu học, trung học lên tới bậc cao đẳng rồi đại học. 



Chính quyền Guam  
Cơ hội kinh doanh 

 

Lô đất số 7054-R4, thuộc thành phố Yigo (đô thị tăng trưởng nhanh nhất ở Guam), với diện tích khoảng 
60,449+/- mét vuông tương đương 650,550+/- feet vuông or hay 15 mẫu Anh. Lô đất này có đầy đủ hệ thống 
cấp nước, thoát nước, điện và đối diện với “Marine Corps Drive,” là con đường nhiều giao thông qua lại nhất ở 
Guam. Tính độc nhất vô nhị của lô đất này là khả năng vô tận để quy hoạch toàn diện phương án sử dụng tối 
ưu. Có thể phát triển theo cụm kết nối dọc hoặc theo mô hình làng xã/cộng đồng với mục đích sử dụng hỗn 
hợp. Lô đất hiện nay được quy hoạch làm đất nông nghiệp nhưng có thể tái quy hoạch cho mục đích xây dựng 
nhà ở nhiều gia đình, công trình thương mại hay công nghiệp. 



Lô A-1-1-1, thuộc thành phố Piti 

Khu đất 95,000 feet vuông này sẳn sàng cho việc phát triển dự án. Các chủ nhân khu đất đang tìm kiếm các 
nhà đầu tư quan tâm đến việc phát triển dự án khai thác tour du lịch, bất động sản hay nông nghiệp. Khu đất 
nhìn ra Hagatna, thủ đô của Guam. Theo quy hoạch hiện hữu khu đất này là đất nông nghiệp và được ấn định 
là Khu vực Nông thôn  "A" cho phép xây nhà ở gia đình riêng lẻ, nhà liên kết, canh tác, và cũng có khả năng 
được xây hồ bơi. Chủ nhân khu đất đang có ý định cho thuê khu đất với giá tốt nhất cho mục đích sử dụng tối 
ưu. Việc định giá sẽ tùy thuộc vào tiêu chí này. 



Photo Credit: Twyggy Global News 

Phần kết 



Thông tin kinh tế 
n  GEDA:  www.investguam.com 
n  Phòng Thương Mại Guam:  www.guamchamber.com.gu 

Ngành du khách 
n  Văn phòng du khách Guam:  www.visitguam.org 
n  Hiệp hội khách sạn & Nhà hàng Guam:  www.ghra.com 
 
Thông tin tài chính 
n  Chính phủ Guam:  www.admin.gov.gu 
n  Văn phòng Thanh tra nhà nước:  www.guamopa.com 

Các cơ quan tự chủ phát hành trái phiếu  
n  Cơ quan quản lý Điện Guam:  www.guampowerauthority.com 
n  Cơ quan quản lý cảng hàng không quốc tế Guam:  www.guamairport.com 
n  Cơ quan quản lý cấp& thoát nước: www.guamwaterworks.org 
n  GARVEE’s www.guamtransportationprogram.com 
 

 

Các trang Web hữu ích của Guam 



Liên Lạc  

Guam Economic Development Authority 
590 South Marine Corps Drive, 

ITC Bldg., Suite 511 
Tamuning, Guam 96913 

Telephone: 671-647-4332 
Facsimile: 671-649-4146 

Email: investorinformation@investguam.com 
Web: www.investguam.com 


