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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
28/8/2018, «Komsomolskaya Pravda»

Công bố chương trình làm việc mở rộng của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV
Chương trình làm việc mở rộng với mô tả chi tiết các phiên họp cùng những vấn đề thảo 
luận và đại biểu tham luận chính đã được công bố trên trang web chính thức của Diễn đàn 
kinh tế phương Đông. Chương trình bao gồm gần 70 sự kiện, trong đó có các phiên họp, đối 
thoại kinh doanh, bữa sáng bàn công việc và hội nghị bàn tròn. Theo thông lệ, sự kiện trung 
tâm của Diễn đàn sẽ là phiên họp toàn thể có sự tham dự của Tổng thống V.Putin. Chủ đề của 
phiên họp toàn thể năm nay là “Viễn Đông: mở rộng khả năng”.
https://www.kp.ru/daily/26874/3916923

27/8/2018, «Interfax»

Công bố chương trình văn hóa của Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018
Bên cạnh chương trình làm việc, các khách mời và đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương 
Đông lần thứ IV sẽ được thưởng thức một chương trình văn hóa và du lịch đặc sắc với nhiều 
sự kiện. Đặc biệt, để phục vụ Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018, tại Vladivostok sẽ tổ chức 
nhiều triển lãm lưu động độc đáo. Trong số đó phải kể đến triển lãm “Bản đồ Nga. Những mốc 
son lịch sử” với bộ sưu tập đến từ các bảo tàng Điện Kremlin Moskva và triển lãm các tác phẩm 
của K.Bryullov.

Các sự kiện ca múa nhạc trong chương trình văn hóa của EEF-2018 sẽ bao gồm buổi biểu diễn 
của Dàn nhạc giao hưởng trẻ toàn Nga dưới sự chỉ huy của Yuri Bashmet, vở opera “Cô dâu của 
Sa hoàng”, vở balet “Nàng công chúa ngủ trong rừng” trên sân khấu Primorsky của Nhà hát 
Mariinsky, cũng như buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng sân khấu Primorsky của nhà hát 
Mariinsky với sự tham gia của các nghệ sĩ solo đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ chương trình văn hóa của EEF-2018, các đại biểu sẽ lần đầu 
tiên có cơ hội tham gia trò chơi trí tuệ “Cái gì? Ở đâu? Khi nào?”.
http://www.interfax.ru/events/news/626672
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24/8/2018, RIA «Novosti»

160 xe hơi Genesis được bàn giao phục vụ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV
Lễ bàn giao các xe hơi hiệu Genesis cho Ban Tổ chức EEF đã diễn ra long trọng tại thủ đô 
Moskva. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Quỹ Roscongress, thương hiệu Genesis 
cung cấp cho nhà tổ chức Diễn đàn 160 chiếc sedan G80 – mẫu xe năm thứ 2 liên tiếp trở 
thành xe hơi chính thức của Diễn đàn kinh tế phương Đông. Các xe được bàn giao sẽ được 
sử dụng để phục vụ việc đi lại của các đại biểu tham dự Diễn đàn.
https://ria.ru/economy/20180824/1527156500.html

23/8/2018, Hãng thông tấn «Phương Đông Nga»

28 dự án đầu tư được chọn để giới thiệu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông
Bộ Phát triển Viễn Đông Nga đã lựa chọn được 28 dự án đầu tư trong tổng số 179 đơn đăng 
ký để giới thiệu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV. Tổng giá trị đầu tư của các dự 
án này là 1 162,933 tỷ RUB. Đa số các dự án thuộc lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, giao thông 
và logistics.
https://www.eastrussia.ru/news/dlya-prezentatsii-na-vef-otobrali-28-investitsionnykh-proektov/

23/8/2018, TASS

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực sẽ ký các thỏa thuận về đào tạo cán bộ với các 
trường đại học và công ty Viễn Đông tại EEF
Theo Giám đốc Cơ quan phát triển nguồn nhân lực S.Hovrat, cơ quan này dự dịnh ký kết một 
loạt các thỏa thuận đa phương với các doanh nghiệp hàng đầu, chính quyền, các trường đại 
học và cao đẳng tại các khu vực vùng Viễn Đông. Mục đích của những thỏa thuận này là đảm 
bảo đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ở Viễn Đông và đào tạo các chuyên 
gia có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. 
http://tass.ru/obschestvo/5482365

22/8/2018, Forbes

Dự án “Vùng đất đổi mới” sẽ lần đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ EEF-2018
“Vùng đất đổi mới” là sân chơi dành cho đối thoại và thảo luận với các chuyên gia hàng đầu 
về các xu thế, giúp các nhà hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới đánh giá đúng triển 
vọng phát triển của mình. Dự án này nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, các nhà sáng chế, 
nghiên cứu, hướng tới hình thành các thế hệ doanh nghiệp công nghệ tại Nga.

Chương trình của dự án “Vùng đất đổi mới” bao gồm hàng loạt các phiên làm việc với các 
nhà đầu tư Nga và quốc tế, lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn, đại diện các quỹ đầu tư 
mạo hiểm – những người tìm kiếm các startup để đầu tư. Những người vượt qua vòng tuyển 
chọn sẽ có cơ hội tham gia miễn phí vào các sự kiện của EEF-2018.
http://www.forbes.ru/biznes/365995-innovacii-cifrovoy-ekonomiki-rossii
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21/8/2018, RIA «Novosti»

Nga và Trung Quốc dự kiến ký kết chương trình hợp tác liên vùng tại EEF-2018
Trong khuôn khổ phiên họp của Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung diễn ra ngày 21/8 vừa qua, 
Phó Thủ tướng kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev và 
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đã bàn về các thỏa thuận giữa hai nước 
được chuẩn bị để ký kết tại EEF-2018. Một trong số những văn kiện quan trọng nhất là chương 
trình hợp tác giữa các địa phương vùng Viễn Đông, Baikal với các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. 
Ngoài ra, hai bên cũng đề cập đến các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.
https://ria.ru/economy/20180821/1526955528.html

20/8/2018, TASS

Cộng hòa Sakha (Yakutia) sẽ giới thiệu các dự án đầu tư trị giá 150 tỷ RUB tại EEF
Trong khuôn khổ EEF, Cộng hòa Sakha (Yakutia) sẽ giới thiệu khoảng 30 dự án đầu tư. Lớn nhất 
trong số đó phải kể đến các dự án xây dựng cầu bắc qua sông Lena, mở rộng các đặc khu phát 
triển ưu tiên hiện có. Ngoài ra còn có các dự án xây dựng làng sinh thái Kangalassa, mạng lưới 
gia công, chế tác đồ trang sức. Bên cạnh đó còn phải kể đến dự án xây dựng đặc khu phát triển 
ưu tiên mới để khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản tại phía Đông Bắc Yakutia.
http://tass.ru/ekonomika/5470565

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
23/8/2018, Hãng thông tấn «REGNUM»

89 công trình xã hội trị giá 13,6 tỷ RB sẽ được xây dựng tại Sakhalin đến cuối năm
Kinh phí cho việc xây dựng 89 công trình xã hội tại tỉnh Sakhalin là 13,6 tỷ RUB được trích từ 
ngân sách Liên bang. Trong số các công trình xã hội phải kể đến các tổ hợp nghỉ dưỡng chữa 
bệnh, trường học, bệnh viện, các công trình hạ tầng kỹ thuật như nhà máy nước nóng, bãi 
rác thải sinh hoạt.
https://regnum.ru/news/2469242.html

22/8/2018, TASS

Phê chuẩn chương trình đào tạo cán bộ cho các ngành kinh tế then chốt của Viễn Đông
Theo thông tin từ Chính phủ Liên bang Nga, tại Viễn Đông dự kiến sẽ khai trương chi nhánh của các 
trường đại học hàng đầu, trong đó có Học viện quan hệ quốc tế quốc gia Moskva thuộc Bộ Ngoại 
giao Nga, Đại học tổng hợp nghiên cứu quốc gia “Trường kinh tế cấp cao”, Đại học sư phạm quốc 
gia Nga mang tên Gertsen... Trong quá trình triển khai, dự kiến sẽ tổ chức đào tạo các sinh viên theo 
những chuyên ngành quan trọng đối với các lĩnh vực kinh tế then chốt của vùng Viễn Đông.

Ngoài ra, chính quyền các địa phương vùng Viễn Đông còn được giao nhiệm vụ xây dựng ít nhất 
20 trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao và cải tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật của các cơ sở đào 
tạo nghề hiện có.
http://tass.ru/obschestvo/5480318
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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
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