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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
17/8/2018, «Interfax»

Sức hút đầu tư của vùng Viễn Đông sẽ được giới thiệu tại các triển lãm 
trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV
Mục đích chính của các triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn là giới thiệu tiềm năng của 
vùng Viễn Đông và thu hút các nhà đầu tư vào khu vực. Tại EEF-2018, dự kiến có nhiều 
hình thức tiến hành triển lãm khác nhau.
Trong khuôn khổ triển lãm “Hãy kinh doanh tại Viễn Đông” các khách mời và đại biểu sẽ 
được giới thiệu về những cơ chế phát triển khu vực, ví dụ như các đặc khu phát triển ưu 
tiên và Cảng tự do Vladivostok, về hoạt động của các định chế phát triển, cơ hội đầu tư, 
cũng như về các dự án đầu tư đang và sắp triển khai.
Còn tại triển lãm “Chào mừng đến Viễn Đông!”, các cơ quan chính quyền Liên bang sẽ 
giới thiệu về tiềm năng đầu tư của vùng Viễn Đông, trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc tế.
http://www.interfax.ru/events/news/625619

17/8/2018, TASS

Đoàn đại biểu Philippines sẽ tham dự EEF
Theo lời Đại sứ Philippines tại Nga K.Soretta, trong thành phần đoàn đại biểu dự EEF có 
Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh lục quân cùng lãnh đạo cơ quan phụ trách trang thiết bị 
quân sự của lực lượng vũ trang Philippines.
http://tass.ru/ekonomika/5466584

17/8/2018, Primorsky.ru

Vùng Primorsky sẽ giới thiệu gần 30 dự án đầu tư tại Diễn đàn kinh tế 
phương Đông
Trong khuôn khổ buổi giới thiệu các dự án đầu tư tại EEF-2018, vùng Primorsky sẽ giới 
thiệu 29 dự án trên các lĩnh vực như công nghiệp khai khoáng, sản xuất thực phẩm, luyện 
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kim, du lịch... Tổng vốn đầu tư vào các dự án này là 275 tỷ RUB.
Trong đó, lớn nhất là dự án khu giải trí phức hợp Primorie với giá trị đầu tư 73,7 tỷ RUB. 
Các dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sẽ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các 
khách sạn 3-4-5 sao, các trung tâm thương mại, triển lãm, giải trí, công viên nước, câu lạc 
bộ thuyền buồm, trượt tuyết, bãi biển, nhà hàng, quán cà phê.
http://www.primorsky.ru/news/149060

16/8/2018, «Komsomolskaya Pravda»

Các đại biểu EEF-2018 sẽ được giới thiệu về triển vọng sử dụng Con đường 
biển phương Bắc
Theo dự kiến, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông đại diện của công ty Maersk – công 
ty có tàu sẽ hoàn thành hành trình theo Con đường biển phương Bắc trong tháng 
Chín tới sẽ giới thiệu về khả năng vận tải container theo tuyến đường này. Tàu 
Venta Maersk chở cá đông lạnh được các công ty Nga đánh bắt tại Viễn Đông sẽ đi 
theo hành trình Vladivostok – Saint-Peterburg. Đây sẽ là chuyến vận chuyển bằng 
tàu container đầu tiên trong lịch sử theo Con đường biển phương Bắc. Kết quả của 
chuyến đi sẽ giúp đánh giá về mức độ an toàn hàng hải và hiệu quả vận chuyển của 
Con đường biển phương Bắc.
https://www.kp.ru/daily/26869/3911793

15/8/2018, TASS

Hơn 80 hiện vật từ bộ sưu tập của các bảo tàng Điện Kremlin sẽ được giới 
thiệu tại Primorie trong khuôn khổ EEF
Triển lãm “Bản đồ Nga. Những mốc son lịch sử” sẽ được tổ chức tại Bảo tàng vùng 
Primorsky mang tên Arseniev. Những hiện vật mang tính biểu tượng của triển lãm 
là quả trứng phục sinh với mô hình đoàn tàu do hãng Fabergé chế tác dành cho gia 
đình Sa hoàng Nga nhân dịp xây dựng tuyến đường sắt xuyên Siberia, bản đồ Đế 
quốc Nga được hoàn thành năm 1872 bởi các nữ sinh trường cao đẳng Moskva 
thuộc hội thánh Ekaterina.
Triển lãm này là dự án chung đầu tiên của Bảo tàng vùng Primorsky mang tên 
Arseniev và các bảo tàng Điện Kremlin trong khuôn khổ thỏa thuận về hợp tác được 
2 bên ký kết ngày 19/3 vừa qua tại Moskva.
http://tass.ru/kultura/5458650

13/8/2018, Gazeta.ru

Đoàn đại biểu sinh viên Mỹ sẽ tham dự EEF
Các thành viên của đoàn đại biểu Mỹ sẽ có những doanh nhân trẻ, chuyên gia tài 
chính, công nghệ thông tin, nhà hoạt động chính trị, xã hội và cả các chuyên gia 
trong lĩnh vực quan hệ quốc tế đến từ nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ thuộc 
Liên đoàn Ivy (Ivy League)
Đề xuất tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ EEF với sự tham gia của các lãnh 
đạo trẻ đến từ Mỹ được đưa ra bởi Tổ chức sáng kiến về hợp tác Nga-Mỹ (Russian-
American Cooperation Initiative). Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ Quỹ 
Roscongress, Đại sứ quán Nga tại Mỹ và Bộ Ngoại giao Nga. Dự kiến, bên lề EEF 
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sẽ diễn ra cuộc gặp giữa đoàn đại biểu Mỹ với đại diện thanh niên Nga.
https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/11894407.shtml

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
13/8/2018, «Tạp chí kinh doanh Viễn Đông»

Công ty năng lượng Tata Power của Ấn Độ sẽ trở thành nhà đầu tư của Đặc 
khu phát triển ưu tiên Kamchatka
Hiện tại Tata Power đang chuẩn bị chương trình nghiên cứu địa chất mỏ than đá 
Krutogorovsky tại vùng Kamchatka. Dự kiến công tác thăm dò địa chất sẽ bắt đầu vào 
mùa thu năm nay. Tổng giá trị đầu tư vào dự án khoảng 600 triệu USD.
http://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=375c755f3e92fff6353146439404e797

14/8/2018, TASS

Tổ hợp chăn nuôi lợn trị giá 240 triệu RUB sẽ được xây dựng tại vùng 
Khabarovsk
Tổ hợp sẽ bao gồm 12 tòa nhà, nhà kho, mặt bằng cho nhân viên, trạm biến áp, nhà để 
xe. Tổ hợp này có thể chăn nuôi lên tới 10 nghìn đầu lợn và xuất 945 tấn thịt lạnh mỗi năm. 
Ngoài vùng Khabarovsk, thịt lợn sẽ được cung cấp đến Primorie và tỉnh Amur. Việc triển 
khai dự án sẽ tạo ra 130 công ăn việc làm mới.
http://tass.ru/ekonomika/5454130

14/8/2018, «Izvestia»

Tại Viễn Đông dự kiến xây dựng và cải tạo 30 sân bay
Các sân bay tại Viễn Đông có thể được đưa vào kế hoạch phát triển tổng thể về cải tạo 
và xây dựng đến năm 2025. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng giao thông Liên bang Nga 
E.Dietrich. Cũng theo lời Bộ trưởng Dietrich, biện pháp này sẽ giúp giải quyết nhiệm vụ 
tăng cường các chuyến bay liên vùng không qua Moskva.
Trong sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga “Về các mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ 
chiến lược phát triển Liên bang Nga giai đoạn đến năm 2024” có xác định, đến thời điểm 
năm 2024 một nửa số chuyến bay nội địa Nga sẽ phải được thực hiện mà không trung 
chuyển qua Moskva.
https://iz.ru/777987/2018-08-14/mintrans-planiruet-rekonstruirovat-i-postroit-bolee-30-aeroportov-dfo
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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

NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:


