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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Dự báo phát triển kinh tế thế giới sẽ được đưa ra tại EEF-2018. 
Thành viên Ủy ban giải thưởng quốc tế “Năng lượng toàn cầu”, chuyên gia quốc tế 
trong lĩnh vực năng lượng và biến đổi khí hậu Rae Kwong Chung sẽ phát biểu tại Diễn 
đàn thanh niên của EEF trong khuôn khổ chương trình “Năng lượng kiến thức” với bản 
báo cáo “Dự báo phát triển năng lượng thế giới đến năm 2030”. (neftegas.info)

Phiên đấu giá từ thiện nhằm ủng hộ chương trình duy trì đa dạng sinh học 
Liên bang Nga sẽ được tổ chức trong khuôn khổ EEF.  
Theo thông lệ, các sản phẩm đấu giá được giới thiệu bởi lãnh đạo các địa phương 
vùng Viễn Đông, khu bảo tồn và công viên quốc gia Viễn Đông, các tổ chức phi lợi 
nhuận, các nhà hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao nổi tiếng của Nga. (Hãng 
thông tấn “Novosti”)

Phiên họp đặc biệt về phát triển nuôi trồng thủy sản tại Viễn Đông sẽ được tổ 
chức trong khuôn khổ EEF. 
Tham dự phiên họp với chủ đề “Nuôi trồng thủy sản: những bước đi đầu tiên của nền 
công nghiệp mới” sẽ là các đại biểu, các nhà quản lý ngành. (Tạp chí Nuôi trồng thủy 
sản Nga)

Các máy bay tiêm kích Su-35S sẽ bay biểu diễn trong khuôn khổ Diễn đàn kinh 
tế phương Đông lần thứ IV. 
Khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng máy bay Su-35S bay đơn lẻ cũng như theo 
đội hình, và một trong số đó sẽ trình diễn những thuật lái cao cấp. (Hãng thông tấn 
PrimaMedia)
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Tập đoàn Hàn Quốc KT Сorporation dự định triển khai dự án đầu tư “Thành phố 
thông minh” tại Vladivostok. 
Dự án sẽ được giới thiệu tại triển lãm “Đường phố Viễn Đông” trong khuôn khổ EEF. 
Ngoài ra, tại Diễn đàn, chính quyền vùng Primorsky cũng dự kiến ký kết biên bản ghi 
nhớ về hợp tác với tập đoàn KT Сorporation. (Primorskiy.ru)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
Việc triển khai dự án xây dựng cầu đến đảo Elena ở Vladivostok sẽ mất khoảng 
5 năm. 
Trong giai đoạn I của dự án sẽ xây dựng tuyến đường dài 5,5 km và 2 cây cầu: 1 đến 
đảo Elena và 1 bắc qua kênh. Giá trị đầu tư của dự án là 19 tỷ RUB. (Primpress.ru)

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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