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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Nga và Trung Quốc sẽ ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác song phương tại EEF. Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lần đầu tiên tham dự Diễn đàn, đồng thời dự nhiều sự kiện song 
phương và đa phương. Ngoài ra, trong thành phần đoàn đại biểu Trung Quốc còn có lãnh đạo 
của 9 tỉnh và thành phố nước này. (Hãng thông tấn “Novosti”)

Tại EEF-2018 sẽ tổ chức sân chơi dành cho thanh niên Viễn Đông. Các chuyên gia hàng đầu 
của Nga và quốc tế sẽ có những buổi thuyết trình về xu hướng công nghệ toàn cầu, trong khi 
đó thanh niên có thể giới thiệu về những dự án công nghệ mới của mình với khách mời và đại 
biểu tham dự Diễn đàn. (Gazeta.ru)

Chính quyền Chukotka dự kiến ký kết 12 thỏa thuận hợp tác trị giá 52 tỷ RUB tại EEF. 
Trong đó, nhà đầu tư chủ chốt là công ty TNHH “Baimskaya” – nhà đầu tư mỏ neo của Đặc khu 
phát triển ưu tiên thứ hai tại Chukotka ở khu công nghiệp Chaun-Bilibinskaya – nơi sẽ tiến 
hành khai thác vàng và đồng. (Hãng thông tấn “Novosti”)

Lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu đất nước trong lĩnh vực khai thác vàng, than và 
công nghiệp chế biến sẽ phát biểu tại EEF. Trong ngày đầu tiên của Diễn đàn, lãnh đạo 
các doanh nghiệp sẽ thảo luận về triển vọng chế biến dầu khí và khai thác khoáng sản cứng, 
những vấn đề thăm dò địa chất, cũng như phát triển hạ tầng cầu cảng tại các khu vực vùng 
Viễn Đông. (“Tạp chí kinh doanh Viễn Đông”)

Tại triển lãm “Đường phố Viễn Đông” sẽ có khu chiếu phim ngoài trời. Khách mời và đại 
biểu tham dự EEF sẽ có thể xem các bộ phim của Nga sản xuất, ra rạp trong khoảng thời gian 
2016-2018, phim của các đạo diễn Nhật Bản và những bộ phim ngắn tham dự Liên hoan phim 
đường phố thế giới lần thứ V. (Russiatourism.ru)

Khinh khí cầu “Nước Nga” sẽ bay nhân dịp khai mạc EEF-2018. Khinh khí cầu sẽ bay từ phía 
Bắc đảo Russky qua vịnh Bosfor Bắc đến Vladivostok vào ngày 8/9 trong khuôn khổ sự kiện 
“Nước Nga cất cánh”. (Hãng thông tấn PrimaMedia)
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Trong khuôn khổ chương trình văn hóa của EEF, nhà hát Mariinsky sẽ giới thiệu phiên 
bản mới của vở opera “Cô dâu của sa hoàng”. Khán giả sẽ được thưởng thức nghệ thuật 
opera Nga truyền thống với những hiệu ứng hình ảnh và trang phục ấn tượng. (Hãng thông 
tấn “Novosti”)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
Nhà đầu tư của Đặc khu phát triển ưu tiên “Nadezhdinskaya” tại Primorie bắt đầu xây 
dựng trung tâm phân phối bán buôn trị giá 4,3 tỷ RUB. Theo kế hoạch, giai đoạn I của dự án 
sẽ hoàn tất vào quý I/2019. (Interfax)

Lưu lượng hành khách tại “Cảng hàng không quốc tế Vladivostok” trong 8 tháng đầu 
năm 2018 tăng 20%. Tổng lưu lượng hành khách đạt 1,708 triệu người. Trên các tuyến bay 
quốc tế, lượng hành khách tăng 47%, trên các chuyến bay nội địa tăng 5%. (Interfax)

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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