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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 
• Tổng thống Nga hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc tại Vladivostok. Ngoài vấn đề hợp 

tác kinh tế và khu vực, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận bình đã thảo luận nhiều 
vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Sau buổi hội đàm đã diễn ra lễ trao đổi văn 
kiện hợp tác được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Trung 
Quốc tại Liên bang Nga. (“Rossyiskaya Gazeta”)

• Tại EEF đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với 26 đại diện cộng đồng doanh 
nghiệp nước ngoài. Tổng thống Putin lưu ý rằng, các nhà đầu tư nước ngoài khi hợp 
tác với Nga cần phải tập trung vào thực tế, chứ không phải những khuôn mẫu phổ biến 
trong cộng đồng quốc tế. (TASS)

• Tổng thống Putin gọi việc xây dựng nhà máy đóng tàu “Zvezda” là dự án quy mô quốc 
gia. Tổng thống Nga đã đến thăm nhà máy tại vùng Primorsky và dự lễ khởi công đóng 
tàu lớp “Aframaks”. (Vesti.ru)

• 92 đại diện đến từ 34 doanh nghiệp và tổ chức Hàn Quốc tham dự phiên đối thoại kinh 
doanh Nga-Hàn. Tại đây, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đã có bài phát biểu chào 
mừng. (“Izvestia”)

• Các nhân viên mới của cơ quan ngoại giao 9 nước tham dự Diễn đàn các nhà ngoại 
giao trẻ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại EEF. Các đại biểu đến từ các nước Nga, 
Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal, Peru, Singapore, Mỹ và Thái Lan. Đây là sáng kiến 
của Hội đồng các nhà ngoại giao trẻ thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. (TASS)
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• Cơ quan sáng kiến chiến lược sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc trong triển 
khai các dự án công nghệ tại Nga. Điều này được Tổng Giám đốc Cơ quan sáng kiến 
chiến lược S.Chupsheva đề cập đến tại bữa sáng bàn công việc của đại diện các Hội 
đồng đầu tư Nga-Hàn và Hàn-Nga trong khuôn khổ EEF. (TASS)

• 5 thỏa thuận lớn trị giá 400 tỷ RUB được ký kết trong ngày làm việc đầu tiên 
của EEF. Các thỏa thuận này 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 
Y.Trutnev và Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông A.Kozlov. Các dự án này đi vào 
hoạt động sẽ tạo ra hơn 4500 công ăn việc làm mới. (Hãng thông tấn “Novosti”)

• “Aeroflot” và “Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất” ký thỏa thuận cung cấp 100 
máy bay “Sukhoi SuperJet 100”. Thỏa thuận được ký bên lề EEF dưới sự chứng 
kiến của Tổng thống Vladimir Putin. (“Interfax”)

• Vneshekonombank và Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ký thỏa 
thuận về hợp tác tại EEF. Hai bên sẽ thiết lập cơ chế đầu tư chung các dự án tại 
vùng Đông Siberia và Viễn Đông, cũng như hợp đồng ngoại thương giữa các công 
ty Nga và Nhật Bản. (Hãng thông tấn “Novosti”)

• NOVATEK cùng tập đoàn dầu khí và kim loại quốc gia Nhật Bản (JOGMEC) sẽ 
nghiên cứu khả năng hợp tác trong dự án “Arktik LNG-2”. Biên bản ghi nhớ về hiểu 
biết lẫn nhau đã được hai bên ký kết tại EEF-2018. (“Vesti. Economics”)

• Quỹ đầu tư Nga-Trung và công ty Tus-Holdings thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm 
Nga-Trung với số vốn ban đầu 100 triệu USD tại EEF. Quỹ đã nghiên cứu hơn 100 
dự án tiềm năng góp phần phát triển khoa học và công nghệ của hai nước. Thương 
vụ đầu tiên dự kiến sẽ được công bố trước cuối năm nay. (“PRIME”)

• Quỹ Roscongress ký kết thỏa thuận về hợp tác với các công ty và tổ chức trong 
và ngoài nước tại EEF-2018. Trong số đó phải kể đến Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Hàn Quốc, Tập đoàn đầu tư quốc tế Trung Quốc Huaming, Hội liên hiệp văn 
hóa nghệ thuật quốc gia Trung Quốc, Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga, Quỹ 
phát triển ngoại giao xã hội “Quan điểm phụ nữ”. (TASS)

• Viện hàn lâm khoa học Nga và Cơ quan giám sát giáo dục Liên bang Rosobrnadzor 
sẽ hợp tác trong hoàn thiện hệ thống thi cử trong trường học và phát triển phương 
pháp xác định năng lực sáng tạo của học sinh. Đây là thông tin được Chủ tịch Viện 
hàn lâm khoa học Nga A.Sergeev chia sẻ bên lề EEF. (Hãng thông tấn “Novosti”)
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• Trung tâm đào tạo và tư vấn lãnh đạo các khu vực Liên bang Nga về hợp tác với 
Trung Quốc sẽ được thành lập tại Irkutsk trước cuối năm 2018. Trung tâm sẽ 
được tổ chức dưới hình thức quỹ. Đây là thông tin được ông A.Semenov  - thư ký 
Hội đồng hợp tác liên khu vực, Ủy ban hữu nghị, hòa bình và phát triển Nga-Trung, 
chia sẻ tại Diễn đàn kinh tế phương Đông. (TASS)

• Giới thiệu dịch vụ internet mới dành cho nhà đầu tư tại Viễn Đông trong khuôn 
khổ EEF. Trang cá nhân điện tử đảm bảo cho các nhà đầu tư tương tác cởi mở 
và hiệu quả với Bộ phát triển Viễn Đông, các định chế phát triển cũng như các cơ 
quan hành chính. Hiện nay, đã có hơn 1000 người dùng đăng ký trang cá nhân điện 
tử. (TASS)

• Giờ học thể thao “Đội ngũ Olympic” và các lớp Judo dành cho trẻ em Primorie 
được tổ chức trong khuôn khổ EEF-2018. Dự án của Ủy ban Olympic Nga được 
thực hiện với sự tham gia của các vận động viên Judo huyền thoại đã thu hút được 
hàng nghìn em học sinh. (PrimaMedia)

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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