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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 

 Hơn 270 thỏa thuận với tổng trị giá 3,4 nghìn tỷ RUB được ký kết tại Diễn đàn kinh tế 
phương Đông 2019. Thông tin trên được Phó Thủ tướng Yury Trutnev đưa ra tại phiên 

họp báo tổng kết Diễn đàn. (RIA “Novosti”) 

 EEF-2019 xác lập kỷ lục về số lượng đại biểu tham dự. Tham dự Diễn đàn có hơn 8500 

đại biểu đến từ 65 nước trên thế giới. 
 

 Tại Vladivostok đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống V.Putin với đại diện cộng đồng 
xã hội vùng Viễn Đông. Tổng thống Liên bang Nga nhấn mạnh, rằng những sự kiện như 

Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ giúp thu hút đầu tư và mở ra cơ hội của địa phương với 

những nhà đầu tư tiềm năng. (TASS) 
 

 Trong khuôn khổ EEF đã diễn ra phiên họp lần thứ X của Ủy ban liên chính phủ cấp 
cao Nga – Singapore. Tại phiên họp, công ty MTS đã ký thỏa thuận bốn bên với các đối 

tác nước ngoài và Quỹ Skolkovo. Thỏa thuận hợp tác sẽ giúp thu hút các startup Singapore 

vào phát triển các sản phẩm số tại Nga. (“Komsomolskaya pravda”) 
 

 Diễn đàn hợp tác liên vùng Nga – Hàn Quốc lần thứ II diễn ra trong khuôn khổ EEF-
2019. Việc tổ chức Diễn đàn đã cho thấy vai trò ngày càng tăng của các địa phương trong 

phát triển quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa Nga và Hàn Quốc. (TASS) 

 Phó Thủ tướng Yury Trutnev đã có hàng loạt cuộc gặp với các quan chức nước ngoài 
bên lề EEF. Trong đó, Phó Thủ tướng Trutnev đã thảo luận vấn đề phát triển hợp tác tại 

Viễn Đông với các quan chức Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. 

(“Gazeta.ru”) 
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 Hàn Quốc mong muốn kết thúc đàm phán về tự do thương mại với Nga trong năm 
2020. Tại EEF, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, việc ký kết thỏa thuận tự 

do thương mại với Nga sẽ đem lại hiệu ứng tích cực để phát triển kinh tế và việc làm ở cả 

Hàn Quốc và Nga. (RIA “Novosti”) 

 Hàn Quốc đề xuất thành lập quỹ đầu tư Nga – Hàn. Tại EEF, Phó Thủ tướng Hàn Quốc 

Hong Nam-ki cho biết, vấn đề này sẽ được thảo luận tại Ủy ban liên chính phủ về hợp tác 

kinh tế giữa hai nước. (RIA “Novosti”) 

 Cơ chế hỗ trợ hạ tầng cho các dự án đầu tư có thể được mở rộng ra khu vực Bắc Cực. 
Tại EEF, Thứ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông A.Krutikov đã chia sẻ kế hoạch mở rộng các 

cơ chế hỗ trợ hạ tầng đang áp dụng tại Viễn Đông ra khu vực Bắc Cực. (RIA “Novosti”) 

 Tàu du lịch biển đầu tiên từ Vladivostok có thể sẽ khởi hành ngay trong năm 2019. 
Thông tin trên được ông K.Shestakov – Giám đốc Sở Du lịch vùng Primorye đưa ra tại 

EEF. (RIA “Novosti”) 

 Doanh thu của các nhà đầu tư cư trú tại các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do 
Vladivostok tăng gấp nhiều lần trong 3 năm qua. Tại phiên thảo luận chuyên đề trong 

khuôn khổ EEF, Chủ tịch Ủy ban chính sách khu vực và các vấn đề phía Bắc và Viễn Đông 

của Duma quốc gia N.Kharitonov đã coi đây là minh chứng cho sự quan tâm của các nhà 

đầu tư đối với những công cụ như đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok. 

(RIA “Novosti”) 
 

 Tại EEF đã diễn ra lễ ra mắt trọng thể đồng hồ đếm ngược đến Giải vô địch thế giới 

cờ vây, diễn ra tại Vladivostok vào năm 2020. Đây là sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới 

trong môn cờ vây lần đầu tiên được tổ chức tại Nga. (“Komsomolskaya pravda”) 

 

 
 


