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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
28/9/2018, «Izvestia»

58 thỏa thuận với các công ty quốc tế và nước ngoài được ký kết tại EEF-
2018
Trong đó, nhiều nhất là các thỏa thuận với doanh nghiệp Trung Quốc (31 thỏa thuận 
với tổng trị giá 290,6 tỷ RUB), Nhật Bản (16 thỏa thuận với tổng trị giá 1591,1 tỷ 
RUB) và Hàn Quốc (9 thỏa thuận trị giá 9,5 tỷ RUB).
Theo số liệu cuối cùng, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV 
đã có 220 thỏa thuận, hợp đồng, bản ghi nhớ, biên bản và chương trình được ký kết. 
Tổng giá trị của các văn kiện được ký kết là 3185 tỷ RUB. Đa số các văn kiện được 
ký kết tại EEF-2018 liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội các khu vực Liên 
bang Nga, công nghiệp và xây dựng, hợp tác quốc tế và liên vùng, hoạt động ngân 
hàng, tổ hợp năng lượng – nhiên liệu, công nghệ cao và truyền thông, khai khoáng.
https://iz.ru/793757/2018-09-27/poseshchaemost-vystavki-ulitca-dalnego-vostoka-postavila-rekord

27/9/2018, «Expert»

Số lượng khách thăm quan triển lãm “Đường phố Viễn Đông” cao kỷ lục
Trong 6 ngày tổ chức, triển lãm “Đường phố Viễn Đông” – một hoạt động trong khuôn 
khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV, đã đón gần 70 nghìn du khách thăm 
quan. Tại triển lãm, tất cả 9 địa phương vùng Viễn Đông đã giới thiệu những thành 
tựu kinh tế, những dự án đầu tư triển vọng, nét đặc trưng văn hóa và dân tộc của 
mình. Khách mời đặc biệt của triển lãm năm nay là tỉnh Kemerovo.
http://expert.ru/2018/09/27/postavlen-rekord-poseschaemosti-vyistavki-ulitsa-dalnego-vostoka
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20/9/2018, Russian Business Guide

Chương trình đặc biệt “Vùng đất đổi mới” lần đầu tiên được tổ chức trong 
khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV
Nội dung chính của chương trình là phát triển kinh doanh công nghệ và kinh tế số tại 
Nga. Chương trình bao gồm hàng loạt các phiên làm việc với đại diện các nhà đầu 
tư Nga và quốc tế, lãnh đạo cấp cao của Rosnano, VEB-Innovation, Quỹ công nghệ 
cao Viễn Đông, Tập đoàn phát triển Viễn Đông, Quỹ Skolkovo, RBC, Quỹ phát triển 
khu tự trị Khanty-Mansiyskiy Yugry. Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về hơn 100 
dự án đã qua vòng tuyển chọn sơ bộ đến từ Nga, các nước SNG và Châu Á. Kết quả 
là hàng loạt các startup đã nhận được đề nghị đầu tư. 
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=4487

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
28/9/2018, «Rossyiskaya Gazeta»

Hỗ trợ bổ sung cho vận tải hành khách đường hàng không tại Viễn Đông
Ngày 27/9 vừa qua, tại phiên họp Chính phủ Liên bang Nga đã thông qua dự thảo 
cấp bổ sung 400 triệu RUB để hỗ trợ cho vận tải đường hàng không đi và đến vùng 
Viễn Đông, cũng như giao thông hàng không trong vùng. Dự kiến, 300 triệu RUB sẽ 
được chi hỗ trợ các chuyến bay nội vùng và 100 triệu RUB còn lại dành để hỗ trợ các 
chuyến bay kết nối Viễn Đông với phần châu Âu của Nga.
https://rg.ru/2018/09/28/reg-dfo/pravitelstvo-vydelit-dalnemu-vostoku-dopsredstva-na-aviaperevozki.html

27/9/2018, RIA «Novosti»
Nhật đơn giản hóa thủ tục thị thực cho khách du lịch theo nhóm đến từ Nga
Kể từ 1/10/2018, quy chế thị thực đối với các nhóm khách du lịch theo tour đến từ 
Nga vào Nhật Bản sẽ được nới lỏng. Để xin visa một lần với thời hạn không quá 30 
ngày, du khách chỉ cần nộp đơn và hộ chiếu.
https://ria.ru/tourism/20180927/1529430685.html

20/9/2018, «Vostok Rossii»

Singapore được mời gọi hợp tác tại Viễn Đông Nga
Tại phiên họp của Ủy ban liên Chính phủ Nga-Singapore với sự tham dự của Bộ 
trưởng điều phối kinh tế và chính sách xã hội Singapore T. Shanmugaratnama, Phó 
Thủ tướng Liên bang Nga Maxim Akimov đã đề nghị các công ty Singapore tham gia 
triển khai các dự án tại vùng Viễn Đông Nga.
Trong số các hướng hợp tác triển vọng giữa Nga và Singapore phải kể đến phát triển 
hạ tầng cầu cảng, logistics và Con đường biển phương Bắc, nông nghiệp, hiện đại 
hóa các sân bay hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số.
https://www.eastrussia.ru/news/singapuru-predlozhili-prisoedinitsya-k-realizatsii-proektov-na-dalnem- vostoke
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KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
26/9/2018, «Komsomolskaya Pravda»

Lãnh đạo các công ty lớn của Nga gặp và làm việc với đại diện giới doanh 
nghiệp Hongkong
Các nhà đầu tư lớn của Hongkong – trung tâm tài chính của Trung Quốc đã lần đầu 
tiên nắm được thông tin cụ thể về những xu hướng chủ yếu của nền kinh tế Nga, 
nghe những bài thuyết trình giới thiệu của lãnh đạo các doanh nghiệp Nga và nhận 
được đề nghị hợp tác kinh doanh, trong đó có hợp tác tại vùng Viễn Đông. Các thành 
viên đoàn đại biểu Quỹ The   Better   Hong   Kong   Foundation đã bày tỏ sự quan 
tâm lớn đến việc hợp tác trên các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công nghiệp 
IT, logistics, giáo dục và khoa học, nông nghiệp và công nghiệp thủy sản, du lịch, tài 
chính.
https://www.kp.ru/daily/26887.4/3930718

21/9/2018, TASS

Trung Quốc đang triển khai 40 dự án trị giá 3 tỷ USD tại Viễn Đông
Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga D. Manturov đưa ra 
tại phiên họp toàn thể của Tiểu ban hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp Nga-Trung. 
Theo lời Bộ trưởng Manturov, hợp tác giữa các vùng của Nga và Trung Quốc góp 
phần quan trọng trong việc đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD.
https://tass.ru/ekonomika/5589029

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
24/9/2018, TASS

Nhà đầu tư cư trú đầu tiên của Cảng tự do tại Sovetskaya Gavan hoạt động 
trong lĩnh vực chế biến gỗ
Nhà đầu tư cư trú đầu tiên của Cảng tự do Sovetskaya Gavan – Công ty TNHH 
“Gavanlesprom” – dự kiến xây dựng một tổ hợp sản xuất, chế biến gỗ. Vốn đầu tư 
vào dự án là 70 triệu RUB. Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra 76 việc làm mới. Dự 
kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động đủ công suất trong tháng 10/2018.
https://tass.ru/ekonomika/5596625
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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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