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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hội nghị quốc tế APEC về giáo dục sẽ diễn ra trong khuôn khổ EEF. Chủ đề của hội nghị là 
“Giáo dục trong kỷ nguyên số: thách thức và cơ hội đối với APEC”. Tham gia hội nghị có gần 100 
đại biểu đến từ Nga và các nước Châu Á – Thái Bình Dương. (Hãng thông tấn “Novosti”)

Tại EEF sẽ giới thiệu dự án xây dựng Đặc khu phát triển kinh tế xã hội ưu tiên Bắc Cực tại 
Yakutia. Dự kiến, đặc khu này sẽ bao gồm nhiều dự án đầu tư liên quan đến sử dụng đất đai 
trong điều kiện khó khăn, công nghiệp chế biến, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. (Hãng 
thông tấn “Phương Đông Nga”)

Lễ khai mạc trọng thể triển lãm “Đường phố Viễn Đông” sẽ diễn ra vào ngày 9/9. Triển lãm 
trong khuôn khổ EEF-2018 sẽ giới thiệu về tiềm năng kinh tế, truyền thống văn hóa và triển 
vọng phát triển du lịch của vùng Viễn Đông. (Bộ Phát triển Viễn Đông Liên bang Nga)

Đường mòn sinh thái mô phỏng vùng Viễn Đông sẽ được giới thiệu tại EEF. Con đường 
mòn sinh thái này sẽ được giới thiệu tại triển lãm “Đường phố Viễn Đông”, giúp khách thăm 
quan làm quen với thiên nhiên của tất cả các địa phương vùng Viễn Đông. (Hãng thông tấn 
“Novosti”)

Bộ tài nguyên và môi trường Liên bang Nga sẽ giới thiệu “Công viên sinh thái” và 10 “kỳ 
quan” thiên nhiên Viễn Đông tại EEF. Khu vực trưng bày quy mô 800 mét vuông sẽ được 
tổ chức trên đường bờ biển thuộc khuôn viên trường Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn 
Đông trong khuôn khổ triển lãm “Đường phố Viễn Đông”. (gov-news.ru)

Quỹ Roscongress cho ra mắt tạp chí chính thức của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần 
thứ IV. Những chủ đề chính của tạp chí gồm: vai trò của Châu Á – Thái Bình Dương trong nền 
kinh tế thế giới, phát triển tiềm lực đầu tư, cải thiện điều kiện sống tại Viễn Đông, những công 
nghệ tiến bộ có thể trở thành động lực của nền kinh tế khu vực và đất nước. (TASS)
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TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
400 triệu RUB được chi trong năm 2018 để hỗ trợ các đường bay đến Viễn Đông. Khoản hỗ 
trợ này giúp đảm bảo bình ổn giá vé máy bay. Ngoài ra, một nhóm công tác gồm đại diện các 
hãng hàng không và các nhà cung cấp nguyên liệu cũng dự kiến được thành lập để phát triển 
logistics hàng không. (Hãng thông tấn 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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