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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 

• Phó Thủ tướng Y.Trutnev khai mạc triển lãm “Đường phố Viễn Đông” trong khuôn khổ EEF. 
Trên đoạn đường bờ biển dài 1300m, khách thăm quan có thể làm quen với 9 địa phương 
vùng Viễn Đông, với văn hóa, truyền thống và tiềm năng kinh tế nơi đây. (Hãng thông tấn 
“Novosti”)

• Vùng Kamchatka và Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông ký thỏa thuận đầu 
tiên tại EEF-2018. Văn kiện được ký kết bởi Thống đốc vùng Kamchatka V.Ylyukhin và Hiệu 
trưởng Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông N.Anisimov, quy định việc hợp tác triển 
khai chương trình “Công viên công nghệ Russky”. (TASS)

• Lần đầu tiên trong khuôn khổ chương trình làm việc của EEF sẽ tổ chức 2 phiên thảo luận 
về thể thao. Một trong số đó là phiên thảo luận với chủ đề: “Thể thao thế giới ngày nay. Cái 
nhìn từ Châu Á – Thái Bình Dương trước thềm Tokyo-2000 và Bắc Kinh-2022” với sự tham dự 
của Bộ trưởng thể thao, Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc Gou Zhongwen và Tổng Giám 
đốc truyền thông của Ban Tổ chức “Bắc Kinh-2022” Chang Yu. (“Izvestia”)

• Giải đua thuyền buồm Viễn Đông 2018 trong khuôn khổ chương trình văn hóa của EEF 
sẽ góp phần phát triển giao lưu tại Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là nhận định của Tổng 
thống Liên bang Nga trong bức điện chào mừng của Tổng thống Liên bang Nga V.Putin gửi 
các đại biểu tham dự Diễn đàn, được đăng tải trên trang web chính thức điện Kremlin. (Hãng 
thông tấn “Novosti”)

• Chuyến thăm quan 10 khu bảo tồn thiên nhiên vùng Viễn Đông sẽ được đưa ra đấu giá 
tại phiên đấu giá từ thiện EEF nhằm ủng hộ các dự án bảo vệ những loài động vật quý 
hiếm vùng Viễn Đông. Ngoài ra, trong số các sản phẩm được đấu giá còn có vé xem trận 
đấu giữa các ngôi sao bóng rổ giải VTB United League, thám hiểm khoa học Bắc Cực, 2 bức 
tranh có chữ ký của họa sỹ Sonny đến từ Nam Phi... Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại gian 
trưng bày của Bộ tài nguyên và môi trường Liên bang Nga. (TASS)
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• Tàu du lịch Costa NeoRomantica neo đậu bên bờ biển Primorie trước thềm khai mạc EEF. 
Tàu Costa NeoRomantica sẽ trở thành khách sạn dành cho các đại biểu tham dự EEF trong 
vài ngày. Có khoảng 750 phòng trên tàu được khai thác phục vụ khách mời và đại biểu trong 
và ngoài nước dự Diễn đàn. (TASS)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG 

• Nhà máy mini đầu tiên tại Viễn Đông sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng bắt đầu đi vào hoạt 
động. Trong khuôn khổ hội thảo trực tuyến tại lễ khai mạc triển lãm “Đường phố Viễn Đông”, 
Phó Thủ tướng Y.Trutnev đã nhấn nút khởi động sản xuất tại nhà máy ở Sakhalin. (Hãng 
thông tấn “Novosti”)

• Vốn đầu tư Trung Quốc tại Viễn Đông chiếm 7% tổng đầu tư vào khu vực. Trung Quốc 
hiện là đối tác nước ngoài chính của Nga tại Viễn Đông, - Phó Thủ tướng Y.Trutnev phát biểu 
với các phóng viên báo chí. (Hãng thông tấn “Novosti”)

• Nhà máy đóng tàu composite Primorsky giới thiệu mẫu tàu đôi để xuất khẩu sang Hàn 
Quốc. Nhà máy đóng tàu composite Primorsky là nhà đầu tư của Cảng tự do Vladivostok, từ 
năm 2000 sản xuất tàu đôi các loại từ chất liệu composite. (Akorp.org)

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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