
1

TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 

• Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev tóm tắt 
kết quả Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV. Theo đó, tham dự Diễn đàn lần này có 
hơn 6000 đại biểu và hơn 1300 phóng viên đến từ 60 nước trên thế giới. Đã có 220 thỏa 
thuận trị giá hơn 3,1 nghìn tỷ RUB được ký kết. (“Interfax”)

• 14 chính khách và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc 
thuyết trình tại Diễn đàn thanh niên của EEF. Chủ đề chính của buổi thuyết trình là tầm 
nhìn đến năm 2030 và phát triển công nghệ cao. Ngoài ra, các bài phát biểu cũng đề cập 
đến các mối quan hệ quốc tế, khả năng lãnh đạo, sản xuất và quản lý. (“Izvestia”)

• Đoàn đại biểu sinh viên đến từ các trường đại học hàng đầu Bắc Mỹ tham dự EEF. Chủ tịch 
Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga A.Sergeev đã chào mừng và giới thiệu với đoàn về vai 
trò của khoa học trong phát triển nước Nga cũng như vùng Viễn Đông. Về phần mình, các 
sinh viên đã trình bày những quan điểm về phát triển hệ thống giáo dục tại các nước Châu 
Á – Thái Bình Dương. (“FederalPress”)

• Thỏa thuận về việc xây dựng nhà máy dược tại Trung Quốc của công ty “Biokad” (Nga) đã 
được ký kết trong khuôn khổ EEF. Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ 
Công thương Liên bang Nga D.Manturov. (“Kommersant”)

• Quyền Thống đốc Primorie A.Tarasenko và Phó Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Trung 
Quốc SINOMEC Liu Yupeng ký thỏa thuận về xây dựng nhà máy lọc dầu tại Primorie. 
Tổng giá trị đầu tư của dự án là 50 tỷ RUB và dự kiến sẽ tạo ra hơn 1000 công ăn việc làm 
mới. (RIA “Novosti”)
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• Tập đoàn nhà nước “Rostec” và dự án blockchain Vostok ký thỏa thuận xây dựng văn 
phòng để triển khai các dự án thuộc chương trình “Kinh tế số nước Nga”. Các công ty dự 
định sử dụng nền tảng Vostok để thu thập, lưu trữ và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà 
nước, người dân và tổ chức địa phương. (RBC)

• Tổng thống Cộng hòa Tatarstan R.Minnikhanov và Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Che 
Jun ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, xã hội và văn hóa. 
Trong khuôn khổ Diễn đàn, Tổng thống Minnikhanov còn có các cuộc gặp với lãnh đạo 
2 tỉnh khác của Trung Quốc là Tứ Xuyên và Sơn Đông. (TASS)

• Cuốn cẩm nang đầu tiên về các khu bảo tồn và công viên quốc gia vùng Viễn Đông 
được giới thiệu tại EEF. Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Đối tác 
xuất bản là Khu bảo tồn quốc gia Kronotsky và Tổ chức phi lợi nhuận “Trung tâm triển 
lãm “Các khu bảo tồn Nga”. (TASS)
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• Sản lượng khai thác nhiều loại cá đạt kỷ lục tại Viễn Đông trong năm 2018. Tính đến 
hiện tại sản lượng cá hồi khai thác được là hơn 612 nghìn tấn – cao hơn nhiều so với kỷ 
lục cũ 520 nghìn tấn của năm 2009. Các loài cá khác có sản lượng khai thác tăng mạnh 
là cá mòi và cá thu. (RIA “Novosti”)

• Tập đoàn “Region” trở thành nhà đầu tư mới của dự án xây dựng đường cáp treo bắc 
qua sông Amur nối Blaveshchensk (Nga) và thành phố Hắc Hà (Trung Quốc). Đây là 
thông tin được Quyền Thống đốc Priamur V.Orlov khẳng định. (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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