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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 

• Tổng thống Vladimir Putin tham dự phiên họp toàn thể “Viễn Đông: mở rộng cơ hội”.  
Phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV còn có Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mông Cổ Battulga 
và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. (RIA “Novosti”)

• Phát biểu tại phiên họp toàn thể EEF, Tổng thống Vladimir Putin đề xuất sáng kiến xây 
dựng trung tâm phát triển số trên đảo Russky.  Ngoài ra, Tổng thống Putin còn chia sẻ về 
việc chỉ thị cho Chính phủ và các công ty nhà nước giải quyết vấn đề bố trí các đơn vị kỹ 
thuật và nghiên cứu trên đảo. (RT)

• Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon hội đàm bên bề EEF. 
Tại đây hai nhà lãnh đạo đã bàn về các vấn đề hợp tác song phương trên lĩnh vực kinh tế và 
thương mại. (Vesti.ru)

• Tổng thống Vladimir Putin hội kiến Tổng thống Mông Cổ Battulga trong khuôn khổ EEF.  
Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga nhấn mạnh những chỉ số tích cực trong hợp tác kinh tế giữa 
hai nước. Về phần mình, Tổng thống Battulga khẳng định, Mông Cổ dự định mở đại diện 
thương mại tại Vladivostok. (“Rossyiskaya Gazeta”)

• Nga và Nhật Bản đã khởi động hơn 150 dự án chung trong khuôn khổ hợp tác kinh tế 
song phương trong 2 năm qua. Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ kinh tế, thương mại và 
công nghiệp Nhật Bản T.Terazawa đưa ra tại phiên đối thoại kinh doanh Nga-Nhật. (TASS)

• Bộ phát triển Viễn Đông Liên bang Nga sẽ hỗ trợ trong triển khai 6 dự án đầu tư trị giá 
34 tỷ RUB.  Các thỏa thuận đã được ký kết tại EEF. Trước đó các dự án được lựa chọn để đưa 
vào chương trình quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Viễn Đông và khu vực Baikal”. 
(“Rossyiskaya Gazeta”)
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• Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, tập đoàn Alibaba, Công ty cổ phần đại chúng MegaFon và tập 
đoàn Mail.Ru công bố hợp tác chiến lược.  Các bên dự kiến hợp tác trong lĩnh vực thương 
mại điện tử, trong đó có việc thành lập công ty liên doanh với sự tham gia của AliExpress tại 
Nga hiện nay. (“Interfax”)

• Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông (FEFU) và tập đoàn Huawei của Trung Quốc 
sẽ thành lập Học viện công nghệ thông tin quốc tế tại FEFU. Thỏa thuận đã được ký kết 
dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống 
Liên bang Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev. (RIA “FederalPress”)

• NOVATEK và “Rosatomflot” ký thỏa thuận về dự định phát triển và xây dựng đội tàu phá 
băng chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng. Thỏa thuận được ký kết tại EEF dưới sự chứng kiến 
của Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga M.Akimov. (“Vedomosti”)

• Gazprom và  Mitsui & Co. Ltd. ký kết biên bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau trong dự án 
“Khí thiên nhiên hóa lỏng Baltic”.  Lễ ký kết được tổ chức sau buổi gặp giữa Chủ tịch điều 
hành Gazprom A.Miller và Chủ tịch HĐQT Mitsui M.Iijima tại EEF-2018. (RIA “Novosti”)

• Tập đoàn liên bang về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất 
nông nghiệp trong việc thiết lập hợp tác với các nhà bán lẻ thực phẩm lớn. Bước đi đầu 
tiên trong vấn đề này là thỏa thuận về hợp tác với X5 Retail Group được ký kết trong khuôn 
khổ EEF-2018. (Lenta.ru)

• Tập đoàn nhà nước “Rosatom” và Cộng hòa Sakha (Yakutia) ký kết thỏa thuận về hợp tác 
trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ. Thỏa thuận đã được 
ký kết bởi Quyền Tổng thống Yakutia A.Nicolaev và Tổng Giám đốc “Rosatom” A.Likhachev. 
(TASS)

• “Rosneft” và Beijing Gas ký kết thỏa thuận về các điều kiện cơ bản trong thành lập công 
ty liên doanh xây dựng và vận hành hệ thống các trạm nén khí tại Nga.  Trong khuôn khổ 
dự án dự kiến sẽ xây dựng 160 trạm nén khí. (RIA “Novosti”)

• Quỹ công nghệ cao Viễn Đông với sự tham gia của Quỹ phát triển Viễn Đông, RUSNANO 
và RBC được thành lập trong khuôn khổ EEF.  Quỹ đã ký kết hàng loạt thỏa thuận với các 
công ty giải pháp công nghệ mới với tổng vốn đầu tư lên tới 350 triệu RUB. (TASS)

•  Công ty phim hoạt hình Nga Wizart ký thỏa thuận với Trung tâm xuất khẩu Nga và nhà 
phân phối HY Media/Cayie International Media Group Limited về việc đưa các bộ phim 
hoạt hình của Wizart sang thị trường Trung Quốc. Thỏa thuận 3 bên đã được ký kết tại EEF. 
Công ty Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đầu tư vào ngành công nghiệp phim hoạt hình Nga. 
(TASS)
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NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

• Tổng thống Vladimir Putin trao giải cho những người chiến thắng giải đua thuyền buồm 
quốc tế Viễn Đông trong khuôn khổ chương trình thể thao của EEF. Tham dự lễ trao giải 
còn có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống 
Mông Cổ Battulga và Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. (TASS)

• Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mông Cổ Battulga và Thủ tướng Nhật Bản Abe dự 
khán trận chung kết giải judo.  Giải judo quốc tế mang tên J.Kano dành cho nam nữ vận 
động viên lứa tuổi U-18 bắt đầu được tổ chức từ năm 2017 dưới sự bảo trợ của Tổng thống 
Putin và Thủ tướng Abe thuộc chương trình thể thao của EEF. (TASS)

• Các nhà hoạt động văn hóa V.Mashkov, E.Grishkovets và A.Babenko tham gia buổi giới 
thiệu của tỉnh Kemerovo tại EEF. Các nhà hoạt động văn hóa đã tổ chức buổi gặp mặt 
sáng tạo trong khuôn khổ triển lãm nghệ thuật “Kuzbass” – nơi trưng bày hơn 70 tác phẩm 
nghệ thuật tạo hình đến từ Bảo tàng nghệ thuật tạo hình tỉnh Kemerovo. (Komsomolskaya 
Pravda)

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


