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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tổng thống Vladimir Putin dự phiên họp Đoàn chủ tịch Hội đồng Nhà nước tại Vladivostok. 
Chủ đề thảo luận chính của phiên họp là việc thực hiện chỉ thị “tháng Năm” của Tổng thống 
Liên bang Nga, trong đó có vấn đề ưu tiên phát triển kinh tế xã hội vùng Viễn Đông (“NTV”)

Tổng thống Vladimir Putin hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bàn về các vấn 
đề cấp bách trong quan hệ hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực kinh tế và nhân 
đạo. Kết thúc hội đàm, một loạt các văn kiện song phương đã được ký kết. Ngoài ra, lãnh đạo 
hai nước cũng đã đi thăm quan nhà máy và dự lễ khởi động dây chuyền sản xuất động cơ dành 
cho xe hơi Mazda. (Hãng thông tấn “Novosti”)

Quỹ đầu tư châu Á Generations Fund và Quỹ phát triển Viễn Đông ký kết thỏa thuận về 
hợp tác trước thềm EEF. Theo đó, Quỹ đầu tư châu Á sẽ rót hơn 1 tỷ USD vào các dự án tại 
Viễn Đông của tập đoàn nông nghiệp Rusagro và nhà máy phân khoáng Nakhodkinsky (“Vesti. 
Economics”)

Tại EEF, các thành viên của Chương trình nguồn dự trữ nhân sự quản lý và những người 
chiến thắng cuộc thi “Lãnh đạo Nga” sẽ nói về hệ thống “thang máy xã hội” trong nước. 
Các nhà lãnh đạo mới sẽ phát biểu tham luận tại các phiên họp chuyên môn, đồng thời chia 
sẻ kinh nghiệm với những người có định hướng phát triển tại các cơ quan chính quyền Liên 
bang. (Hãng thông tấn “Novosti”)  

Hội thảo quốc tế Nga-Nhật với sự tham gia của các nhà nghiên cứu chính trị, lịch sử, 
phương Đông học được tổ chức trong khuôn khổ EEF. Hội thảo được tổ chức nhằm kỷ niệm 
160 năm thiết lập quan hệ lãnh sự giữa hai nước. (Tạp chí “Kinh tế ngày nay”)

Viện Hàn lâm khoa học Nga và Cơ quan khai thác, đánh bắt cá Liên bang Rosrybolovstvo 
ký kết thỏa thuận về nghiên cứu chung nguồn tài nguyên sinh học của Đại dương thế 
giới và phát triển tổ hợp ngư nghiệp của Nga. Chương trình phát triển bao gồm vùng Viễn 
Đông, vùng Bắc Cực của Nga, Crimea và vùng Nam Cực. (TASS)
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Các đại biểu tham dự EEF-2018 là những người đầu tiên có thể sử dụng Trang cá nhân của 
Quỹ Roscongress trên trang web chính thức của EEF. Trang cá nhân cho phép đăng ký nhận 
thông tin và tài liệu thuộc hệ thống thông tin phân tích của Quỹ, cũng như trở thành một trong 
số các chuyên gia của tổ chức này. (Hãng thông tấn “Novosti”)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
Triển khai dự án các tổ hợp bảo tàng và đào tạo nghệ thuật tại Vladivostok sẽ cho phép 
thu hút đến 1 triệu khách du lịch mỗi năm. Đây là nội dung được Phó Thủ tướng Olga 
Golodets báo cáo với Tổng thống Putin trong khuôn khổ buổi giới thiệu việc xây dựng các 
công trình văn hóa mới. (TASS)

Tổng thống Vladimir Putin chỉ đạo Bộ Xây dựng phê chuẩn phương pháp tính giá nhà ở 
tại Viễn Đông nhanh hơn các địa phương khác. Dự kiến, điều này sẽ góp phần giải quyết vấn 
đề nhà ở và giảm lượng người trong độ tuổi lao động rời khỏi Viễn Đông. (“Interfax”)

Sân bay quốc tế Vladivostok bắt đầu áp dụng hệ thống dịch vụ số tự động dành cho hành 
khách. Trong thời gian tới sẽ xuất hiện các kiosk để khách tự làm thủ tục check-in. Trong kế 
hoạch, sân bay sẽ còn áp dụng nhiều dịch vụ khác để nâng cao tiện nghi cho hành khách và 
hiệu quả hoạt động của sân bay. (TASS)

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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