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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
30/7/2018, «Komsomolskaya Pravda»

Quan hệ Nga-Trung sẽ có bước phát triển mới tại Diễn đàn kinh tế phương 
Đông 2018
Tại Moskva đã diễn ra cuộc gặp giữa Cố vấn Tổng thống Nga Anton Kobyakov và 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Nga Li Hui. Tại cuộc gặp, hai bên đã 
bàn về vấn đề hợp tác song phương trong khuôn khổ các diễn đàn kinh tế quốc tế đa 
phương. Hai bên đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị cho đoàn đại biểu Trung 
Quốc tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018. 
Cũng tại buổi gặp, hai bên đã xem xét hình thức tiến hành các hoạt động trong khuôn 
khổ Diễn đàn, trong đó có triển lãm ảnh về thành tựu hợp tác Nga-Trung, cũng như 
giải đua thuyền buồm “Cúp Viễn Đông” chặng Thanh Đảo – Vladivostok như là một 
phần chương trình thể thao của EEF-2018. 
https://www.kp.ru/daily/26861.5/3904113

30/7/2018, RIA «Novosti»

Triển lãm “Đường phố Viễn Đông” sẽ diễn ra vào 11-16/9 tại Vladivostok
Tham dự Triển lãm có 9 khu vực vùng Viễn Đông, các cơ quan chính quyền Liên 
bang và một khách mời đặc biệt là tỉnh Kemerovo. Tại Triển lãm sẽ giới thiệu về tiềm 
lực kinh tế, truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch của Viễn Đông. Triển lãm mở 
cửa riêng cho đại biểu tham dự và khách của Diễn đàn kinh tế phương Đông vào 11-
13/9. Sau đó, vào 14-16/9, Triển lãm sẽ mở cửa tự do cho tất cả mọi người.
https://ria.ru/economy/20180730/1525565950.html

26/7/2018, «Interfax»
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• Đoàn đại biểu chính 
thức Cộng hòa Ấn Độ 
sẽ tham dự EEF-2018

• Triển lãm “Đường 
phố Viễn Đông” sẽ 
diễn ra vào 11-16/9 tại 
Vladivostok

• 1375 dự án đầu tư trị 
giá 3,8 nghìn tỷ RUB 
đang được triển khai 
tại Viễn Đông nhờ các 
cơ chế phát triển mới
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Thành tựu của các nhà đầu tư khu công nghiệp Russky sẽ được giới thiệu 
tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV
Lễ khai trương khu công nghiệp Russky đã được tổ chức trọng thể tại EEF-2017. Kể 
từ đó (tháng 9/2017), đến nay đã có 65 công ty đến từ 6 khu vực vùng Viễn Đông trở 
thành nhà đầu tư của khu công nghiệp. Tất cả các nhà đầu tư đều tiến hành các dự 
án liên quan đến công nghệ mới với sự tham gia tích cực của sinh viên, nghiên cứu 
sinh và giảng viên trường Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông.
http://www.interfax.ru/events/news/622610

18/7/2018, «TASS»

Đoàn đại biểu chính thức Cộng hòa Ấn Độ sẽ tham dự EEF-2018
Đoàn đại biểu chính thức Cộng hòa Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Công thương S.Prabhu 
dẫn đầu sẽ tham dự EEF-2018. Thành phần đoàn đại biểu bao gồm đại diện cộng 
đồng doanh nghiệp Ấn Độ, trong đó có lãnh đạo các công ty như KGK Group, The 
Tata Power Company Limited, Sun Group, Jungle Travels India, Assam Bengal 
Navigation Company, Suzlon Ltd ...
Theo kế hoạch, đoàn đại biểu Ấn Độ sẽ tham gia vào nhiều sự kiện thuộc chương 
trình làm việc, trong đó có phiên đối thoại kinh doanh Nga - Ấn Độ - nơi đại diện cơ 
quan chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước thảo luận việc triển khai trên 
thực tế các dự án liên doanh tại Viễn Đông.
http://tass.ru/novosti-partnerov/5383523

13/7/2018, «Lenta»

Đoàn đại biểu chính thức của Pháp sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương 
Đông lần thứ IV
Đoàn đại biểu chung giữa Đại sứ quán Pháp và Phòng thương mại – công nghiệp 
Nga-Pháp (CCI France Russie) do Đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann dẫn đầu sẽ 
tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV, diễn ra vào 11-13/9 tại Vladivostok.
Trong thành phần đoàn đại biểu dự kiến có 20 lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp 
Nga-Pháp, đại diện của các công ty lớn như Rosbank, Insystems, Engie, Servier 
Russia, Electroshield Samara, tập đoàn ARMO, Poma, VINCI Concessions, AECOM 
và nhiều công ty khác.
https://lenta.ru/pressrelease/2018/07/12/francevef

6/7/2018, «FederalPress»

7000 phòng khách sạn được chuẩn bị phục vụ các đại biểu tham dự Diễn 
đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV
Để đảm bảo tiện nghi ăn ở tối đa cho đại biểu, các nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế 
phương Đông đã ký hợp đồng đặt phòng với 22 khách sạn ở Vladivostok và trường 
Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông. Trong số đó, có 1800 phòng được đặt 
tại các khách sạn Vladivostok và hơn 4400 phòng tại trường Đại học Tổng hợp Liên 
bang vùng Viễn Đông.
Ngoài ra, trong năm nay lần đầu tiên các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương 
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Đông được bố trí ăn nghỉ trên tàu du lịch hạng sang Costa NeoRomantica với khoảng 
700 phòng các hạng khác nhau. Hạ tầng phục vụ công việc và giải trí của con tàu 
này dự kiến cũng được huy động để tổ chức một loạt các sự kiện nằm trong chương 
trình văn hóa của Diễn đàn. 
http://fedpress.ru/news/25/society/2085434

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
20/7/2018, «Izvestia»

Các chuyên gia thảo luận nâng cao chất lượng cuộc sống tại Viễn Đông
Ngày 20/7 vừa qua, nhằm chuẩn bị cho Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV, tại 
Moskva đã diễn ra hội thảo bàn tròn với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực tại Viễn 
Đông: vấn đề và giải pháp”. Tham dự hội thảo có Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông 
Alexander Kozlov, đại diện chính quyền các địa phương, các chuyên gia trong lĩnh 
vực đào tạo cán bộ cùng các nhà đầu tư đang triển khai dự án trong khu vực.
Theo thông tin được đưa ra tại hội thảo, trong 3 năm tới sẽ có 55,8 tỷ RUB được chi 
cho phát triển xã hội tại Viễn Đông. Số tiền này sẽ được dành để xây dựng các công 
trình hạ tầng như nhà trẻ, trường học, bệnh viện, tổ hợp thể thao, đường sá, cũng 
như mua sắm các trang thiết bị. Theo lời khẳng định của Bộ trưởng Kozlov, tất cả 
các biện pháp này đều nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và thu hút nguồn nhân 
lực chất lượng cao đến làm việc tại Viễn Đông.
https://iz.ru/769194/2018-07-20/eksperty-obsudili-voprosy-uluchsheniia-kachestva-zhizni-na-dalnem- vostoke

4/7/2018, RIA «Novosti»

Tổng thống Putin ký ban hành Luật mở rộng Cảng tự do Vladivostok
Theo Luật mới, cơ chế Cảng tự do Vladivostok đã được mở rộng ra thành phố 
Sovetskaya Gavan (vùng Khabarovsk). Như vậy, cơ chế Cảng tự do hiện đã được 
áp dụng cho 22 khu vực hành chính vùng Viễn Đông.
Theo các chuyên gia, điều này sẽ giúp triển khai tại Sovestskaya Gavan 15 dự án 
đầu tư với tổng vốn đầu tư lên tới 54,5 tỷ RUB. Dự kiến, tổng thu thuế và phí nộp 
ngân sách sau 8 năm sẽ là 4,3 tỷ RUB. Ngoài ra, các nhà máy mới đi vào hoạt động 
sẽ tạo ra hơn 1800 công ăn việc làm mới.
https://ria.ru/economy/20180704/1523893192.html

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
17/7/2018, «TASS»

Phó Thủ tướng Yury Trutnev: 1375 dự án đầu tư trị giá 3800 tỷ RUB đang 
được triển khai tại Viễn Đông nhờ vào các cơ chế phát triển mới
Con số trên được Phó Thủ tướng kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên 
bang Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev đưa ra tại phiên họp hôm 17/7 vừa qua của 
Tiểu ban phụ trách triển khai các dự án đầu tư tại Viễn Đông và vùng Baikal trực 
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thuộc Ủy ban Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng Viễn Đông và 
Baikal.
Việc triển khai các dự án đầu tư cho phép tạo ra 127 nghìn công ăn việc làm mới 
đến năm 2025. Theo lời Phó Thủ tướng Trutnev, hiện nay đã có 129 nhà máy mới 
với tổng vốn đầu tư 140 tỷ RUB được bàn giao.
http://tass.ru/ekonomika/5380465

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
13/7/2018, «Vesti»

Tổ hợp logistics lớn nhất vùng Viễn Đông sẽ được xây dựng tại Đặc khu 
phát triển ưu tiên Khabarovsk
Khu công nghiệp Avangard sẽ xây dựng tổ hợp logistics với diện tích 15 héc-ta. 
Trong giai đoạn I, nhà đầu tư sẽ xây 2 kho chứa tiêu chuẩn hạng A và 1 tổ hợp đa 
nhiệt. Giai đoạn này được dự kiến hoàn thành vào quý II/2019. Vị trí chiến lược của 
khu công nghiệp, đường sá xây mới, cảng container và nhánh đường sắt sẽ giúp 
tăng tối đa hiệu quả vận chuyển giữa các kho chứa.
https://www.vestifinance.ru/articles/103907

THÔNG TIN THAM KHẢO: 
Nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017 – 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
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