"Smiling Da Nang" Sambut Pekan Konferensi APEC
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Pekan Pertemuan Pemimpin APEC 2017 akan diadakan di Da Nang, Vietnam tengah pada
tanggal 6-11 November mendatang. Diberitakan, Da Nang telah mempersiapkan diri untuk
menyambut perwakilan serta wartawan-wartawan media dalam konferensi APEC kali ini
dengan "Smiling Da Nang".
Untuk menyambut konferensi APEC, pemerintah Da Nang mengadakan renovasi ulang dan
peningkatan fasilitas terhadap bandara, hotel, pusat konferensi, pusat media, pusat
administrasi, juga memperluas apron Bandara Da Nang, dan membangun landasan E7 serta
Hotel VIP. Pusat Media Internasional yang didirikan oleh pihak penyelenggara Vietnam telah
beroperasi pada hari Minggu kemarin (5/11), untuk menyambut 2600 lebih wartawan media
dari seluruh dunia.
Pusat Konferensi Ariyana yang diresmikan pada tanggal 15 Oktober lalu telah digunakan
untuk mengadakan Konferensi Dewan Penasihat Industri dan Perdagangan APEC sejak hari
Sabtu lalu (4/11). Di sini juga akan diadakan sejumlah besar konferensi termasuk KTT
Pemimpin Industri dan Perdagangan selama pekan konferensi APEC. Diberitakan, lebih dari
3000 wartawan akan ikut serta dalam peliputan konferensi APEC kali ini.
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Pemerintah Da Nang mengadakan penataran usaha dan bahasa Inggris terhadap para kader,
petugas keamanan, petugas medis, dan petugas hotel, serta 685 relawan yang akan ikut
serta dalam konferensi tersebut. Selain itu, pemerintah Da Nang juga menjalankan kegiatan
"Smiling Da Nang", yakni mendorong warga Da Nang untuk menyapa perwakilan, wartawan
serta wisatawan dengan senyum ramah tamah, yang bertujuan untuk menciptakan citra Da
Nang yang beradab, bersahabat dan ramah-tamah.
Di bidang keamanan, pemerintah Da Nang menempatkan 1500 polisi khusus dan cadangan,
800 polisi lalu lintas serta 500 polisi pemadama kebakaran untuk menjamin keamanan. Di
bidang kesehatan, badan medis mengumpulkan sekitar 500 petugas medis dari rumah sakit
besar kelas satu dari seluruh Vietnam untuk melayani pekan konferensi APEC kali ini.
Untuk menjamin keamanan informasi, Pos dan Komunikasi Da Nang meningkatkan
infrastruktur teknologi informasi, dan memperluas kapasitas internet, agar dapat memenuhi
kebutuhan internet dengan sepenuhnya.
Meskipun dipengaruhi oleh "Taufan Damrey" pada hari Sabtu lalu (4/11), persiapan terakhir
untuk pekan konferensi APEC tetap dilaksanakan dengan tertib. Menurut pemerintah Da
Nang, berbagai pihak terkait telah menetapkan rancangan darurat untuk menghadapi segala
kemungkinan cuaca ekstrim, seperti taufan, banjir dan tsunami.
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