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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
19/10/2018, «Komsomolskaya Pravda»

Xác định ngày tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông 2019
Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V sẽ được tổ chức vào 4-6/9/2019 tại trường Đại 
học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông (Vladivostok). Thời gian tổ chức Diễn đàn được 
xác định phù hợp với lịch của các sự kiện quốc tế đa phương.
Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga A.Kobyakov bày tỏ tin tưởng rằng trong năm tới, Diễn 
đàn sẽ quy tụ đông đảo các đại biểu quan tâm đến quá trình hội nhập của Viễn Đông vào 
khu vực kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.
https://www.kp.ru/daily/26897.7/3941527

12/10/2018, TASS

Tổng thống Putin thông qua các chỉ thị sau Diễn đàn kinh tế phương Đông lần 
thứ IV
Các chỉ thị của Tổng thống Nga chủ yếu liên quan đến phát triển công nghệ đột phá, kinh 
doanh dựa trên công nghệ mới và giáo dục tại Viễn Đông.
Cụ thể, để xây dựng một trung tâm khoa học công nghệ lớn tại Viễn Đông, Chính phủ Nga 
đang nghiên cứu khả năng trao cho đảo Russky một quy chế luật pháp đặc biệt. Điều này 
sẽ góp phần hình thành một môi trường thuận lợi để xây dựng và triển khai các dự án công 
nghệ mới, thử nghiệm và ứng dụng thí điểm các thành tựu công nghệ tiên tiến, trong đó 
có các lĩnh vực kỹ thuật robot, y tế và công nghệ sinh học, giao thông không người lái và 
vận tải biển, môi trường. Ngoài ra, Nga cũng sẽ nghiên cứu việc thành lập trên đảo Russky 
một công viên công nghệ và trung tâm phát triển số nghiên cứu các phần mềm trong lĩnh 
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vực big data và an ninh thông tin.
Ngoài ra, Tổng thống Putin còn chỉ thị xây dựng tại trường Đại học Tổng hợp Liên bang 
vùng Viễn Đông một dự án đào tạo trong lĩnh vực quản lý nền kinh tế số dành cho công 
chức và cộng đồng doanh nghiệp vùng Viễn Đông.
https://tass.ru/ekonomika/5667418

5/10/2018, TASS

Tổng thống Putin mời Thủ tướng Ấn Độ tham dự EEF-2019
Ngày 5/10/2018, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Tổng thống Putin đã 
mời Thủ tướng N.Modi làm khách mời chính của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V.
Đoàn đại biểu Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Công thương S.Prabkhu dẫn đầu đã tham dự 
EEF-2018. Trong thành phần đoàn đại biểu Ấn Độ còn có lãnh đạo các doanh nghiệp lớn 
– những người đã thảo luận việc triển khai các dự án liên doanh Nga-Ấn tại Viễn Đông.
https://tass.ru/ekonomika/5642137

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
30/10/2018, «Vesti»

Văn phòng đại diện đầu tiên của Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông 
được mở tại Nhật Bản
Tham dự Lễ khánh thành văn phòng đại diện của Đại học Tổng hợp Liên bang vùng 
Viễn Đông tại Đại học Tokai (Nhật Bản) có Phó Thủ tướng Yury Trutnev. Sự ra đời của 
văn phòng đại diện này sẽ góp phần mở rộng trao đổi học thuật, phối hợp xây dựng các 
chương trình đào tạo chung và củng cố quan hệ hợp tác Nga-Nhật.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3077486&cid=17 

25/10/2018, «Interfax»

Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị đóng các tàu chở khách dành cho Viễn Đông
Chính phủ Liên bang Nga cần phải đảm bảo việc đóng tác tàu để phục vụ kết nối vận 
chuyển thường xuyên giữa bán đảo Kamchatka, các cảng của Sakhalin, tỉnh Magadan, 
vùng Primorsky và quần đảo Kuril. Đây là chỉ thị được Tổng thống Putin đưa ra tại phiên 
họp Đoàn Chủ tịch Hội đồng Liên bang, diễn ra hôm 10/9 tại Vladivostok.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=977656
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18/10/2018, TASS

Khởi công xây dựng tổ hợp bảo tàng – nhà hát tại Vladivostok trước cuối năm 
nay
Dự án bao gồm việc xây dựng phòng hòa nhạc của Nhà hát Mariinsky sức chứa 1100 chỗ 
ngồi, tổ hợp bảo tàng của 4 bảo tàng hàng đầu là bảo tàng quốc gia Ermitazh, triển lãm 
quốc gia Tretyakov, bảo tàng Nga và bảo tàng phương Đông.
Tổ hợp cũng sẽ bao gồm Trường nghệ thuật âm nhạc và sân khấu cao cấp. Ngoài ra, 
trên đảo Russky sẽ thành lập chi nhánh của Trường âm nhạc trung ương thuộc Nhạc viện 
quốc gia Moskva và chi nhánh của Học viện ballet mang tên Baganova. Tổng giá trị đầu 
tư của dự án khoảng 30 tỷ RUB. Việc xây dựng tổ hợp sẽ hoàn thành vào giữa năm 2023.
https://tass.ru/v-strane/5688255

5/10/2018, Rambler.ru

Viện Hàn lâm khoa học Nga tham gia xây dựng kế hoạch phát triển khoa học tại 
Viễn Đông
Kế hoạch phát triển bao gồm xây dựng các viện khoa học mới, trong đó có Viện dầu, hóa 
và khí, Viện địa chất thềm lục địa biển Viễn Đông, Trung tâm công nghệ nano, Trung tâm 
công nghệ cao laser và nhiều đơn vị khoa học, kỹ thuật khác.
https://tass.ru/v-strane/5688255

 

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
30/10/2018, «EastRussia.ru»

Nhà đầu tư Nhật Bản dự định xây dựng các nhà máy tại Primorie và vùng 
Khabarovsk
Công ty Tokyo Rope International (Nhật Bản) đang xem xét khả năng triển khai một số dự 
án tại Viễn Đông. Trong đó có dự án xây dựng nhà máy sản xuất lõi xoắn cải tiến dành cho 
cáp điện theo công nghệ mới được cấp bằng sáng chế duy nhất trên thế giới. Giá trị của 
dự án là 7,8 tỷ RUB.
Đồng thời công ty cũng xem xét khả năng xây dựng tại vùng Viễn Đông 1 nhà máy chế 
biến gỗ thành phẩm với tổng vốn đầu tư 6 tỷ RUB.
https://www.eastrussia.ru/news/yaponskiy-investor-planiruet-zapustit-zavody-v-primore-i-v- khabarovskom-
krae/
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CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN 
ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH 
CÔNG 
12/10/2018, TASS

148 doanh nghiệp mới được thành lập tại Viễn Đông
148 doanh nghiệp mới đã được thành lập tại Viễn Đông với số vốn đầu tư 159 tỷ RUB và 
tạo ra 12500 công ăn việc làm mới. Đây là thông tin được Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại 
diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev đưa ra trong 
phiên họp Tiểu ban triển khai các dự án đầu tư tại Viễn Đông.
Tổng cộng đã có 1375 dự án đầu tư với tổng số vốn là 3800 tỷ RUB được tuyên bố triển 
khai tại các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok. Các doanh nghiệp mới 
được thành lập sẽ cho phép tạo ra tới 134 nghìn công ăn việc làm mới tại Viễn Đông đến 
năm 2025.
https://tass.ru/ekonomika/5668616

Nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông – Quỹ “Roscongress” – đơn vị tổ 
chức các sự kiện hội nghị - triển lãm hàng đầu.
Quỹ “Roscongress” được thành lập vào năm 2007 với mục đích thúc đẩy phát triển tiềm 
năng kinh tế và củng cố hình ảnh nước Nga thông qua việc tổ chức và tiến hành các sự 
kiện hội nghị, triển lãm và xã hội. Quỹ tiến hành xây dựng nội dung chương trình, tư vấn, 
hỗ trợ thông tin và chuyên gia cho các công ty, tổ chức, đồng thời nghiên cứu, phân tích và 
làm rõ các vấn đề quan trọng của kinh tế Nga và toàn cầu. Quỹ đảm bảo quản lý, xúc tiến 
các dự án kinh doanh và thu hút đầu tư, bao gồm cả các dự án đối tác công-tư. Hiện nay, 
chương trình hàng năm của Quỹ bao gồm các sự kiện từ Montevideo đến Vladivostok, 
cho phép tập hợp các lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp thế giới, các chuyên gia, đại diện 
truyền thông, chính quyền, tạo điều kiện tốt nhất để thảo luận và thúc đẩy các ý tưởng, dự 
án, đồng thời thúc đẩy hình thành doanh nghiệp xã hội và các dự án từ thiện.
www.roscongress.org


