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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
23/11/2018, News.mail.ru

Bắt đầu thu thập ý kiến để xây dựng chương trình EEF-2019
Ban tổ chức phụ trách chuẩn bị và tiến hành EEF sẽ tiếp nhận các ý kiến đóng góp liên 
quan đến chương trình làm việc của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V đến ngày 
30/4 năm sau. Bộ Phát triển Viễn Đông cùng nhiều bộ ngành khác, các định chế phát 
triển Viễn Đông, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia sẽ đề xuất ý kiến của mình liên 
quan đến nội dung các phiên thảo luận. EEF-2019 sẽ được tổ chức vào 4-6/9/2019 tại 
Vladivostok.
https://news.mail.ru/politics/35467331/

17/11/2018, TASS

Thủ tướng Dmitry Medvedev mời đại diện cộng đồng doanh nghiệp các nước 
Châu Á – Thái Bình Dương tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2019
Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC hôm 17/11 vừa qua, Thủ 
tướng Nga Dmitry Medvedev đã mời các doanh nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương chưa 
biết về các dự án tại vùng Viễn Đông đến tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông 2019. 
Theo lời Thủ tướng Medvedev, hiện nay tại Viễn Đông, Nga đã tạo những điều kiện thuận 
lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh – những điều kiện tương đương ở các nơi tốt 
nhất trên thế giới.
https://tass.ru/ekonomika/5803704
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9/11/2018, «eastrussia.ru»

Dự án cải tạo cảng Slavyanka tại Primorye sẽ được giới thiệu tại EEF-2019
Theo thông tin được Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông Alexander Kozlov đưa ra ngày 
8/11 vừa qua tại hội nghị kinh doanh của Diễn đàn hợp tác liên vùng Nga – Hàn lần thứ 
I, dự án cải tạo cảng Slavyanka hiện đang được công ty Hyundai Engineering phát triển.
https://www.eastrussia.ru/news/kompaniya-iz-yuzhnoy-korei-vzyalas-za-proekt-rekonstruktsii-porta-slavyan-
ka-v-primore/

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
29/11/2018, TASS

VEB.RU sẽ giúp cải thiện môi trường đô thị tại Vladivostok
Tập đoàn nhà nước VEB.RU và chính quyền vùng Primorye đã ký thoả thuận về phát triển 
môi trường đô thị tại Vladivostok. Thoả thuận bao gồm việc hỗ trợ trong hiện đại hoá giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật và nhiều lĩnh vực khác. Dự kiến, quá trình triển khai dự án phát 
triển thành phố sẽ có sự tham gia của một công ty đến từ Nhật Bản.
https://tass.ru/ekonomika/5848832 

27/11/2018, «RIA «Novosti»

Trang web thu thập ý kiến đóng góp cho chương trình quốc gia phát triển Viễn 
Đông sẽ đi vào hoạt động trong tháng 12
Mọi công dân Nga đều có thể đưa ra các đề xuất và ý kiến đóng góp cho chương trình 
quốc gia phát triển Viễn Đông trên trang web ДВ2025.ру. Quá trình bình chọn cho các đề 
xuất, ý kiến đóng góp sẽ được bắt đầu vào cuối năm. Sau đó sẽ tổ chức thảo luận về các 
đề xuất với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo tổ chức xã hội, các nhà khoa học.
https://ria.ru/society/20181127/1533580398.html

21/11/2018, REGNUM

Tăng chi 13,9 tỷ RUB cho các đặc khu phát triển ưu tiên tại Viễn Đông
Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách bổ sung cho xây 
dựng các công trình hạ tầng năng lượng, giao thông và kỹ thuật phục vụ các dự án đầu 
tư tại 6 đặc khu phát triển ưu tiên. Theo kế hoạch, việc triển khai các dự án này sẽ tạo ra 
hơn 10 nghìn công ăn việc làm mới và đóng góp vào nguồn thu ngân sách các cấp hơn 
75 tỷ RUB đến năm 2027.
https://regnum.ru/news/2523128.html
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4/11/2018, «RIA Novosti»

Buryatia và Ngoại Baikal được sáp nhập vào Vùng Liên bang Viễn Đông
Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập 2 địa phương là Buryatia và Ngoại 
Baikal vào Vùng Liên bang Viễn Đông, nâng tổng số chủ thể của Vùng lên con số 11. 
Những ưu đãi về thuế và hành chính hiện hành tại Viễn Đông cũng sẽ được áp dụng đồng 
bộ tại hai địa phương mới được sáp nhập. Ngoài ra, các định chế phát triển Viễn Đông do 
Chính phủ Nga thành lập cũng sẽ hoạt động tại các địa phương mới này.
https://ria.ru/politics/20181104/1532127699.html

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
23/11/2018, TASS

Nga và Hàn Qốc sẽ ký kết kế hoạch triển khai dự án “9 điểm cầu hợp tác” trong 
năm 2019
Đây là thông tin được Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Woo Yoon-keun đưa ra tại Hội thảo “Hàn 
Quốc – Nga. Đối thoại về hợp tác kinh tế”, diễn ra hôm 23/11 vừa qua tại Moskva.
Dự án “9 điểm cầu hợp tác” được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In đưa ra tại EEF-2017 
bao gồm triển khai các dự án chung Nga-Hàn trên các lĩnh vực như đóng tàu, phát triển 
cầu cảng, khai thác và phát triển con đường biển phương Bắc, dầu khí, phát triển đường 
sắt, năng lượng điện, nông nghiệp và khai thác thủy sản. Dự kiến, việc đẩy mạnh hợp tác 
giữa hai nước sẽ cho phép đến năm 2020 đạt được các mục tiêu như tăng kim ngạch 
thương mại song phương lên 30 tỷ USD và tăng lượng khách du lịch lên 1 triệu người mỗi 
năm.
https://tass.ru/ekonomika/5825529

8/11/2018, «Rossyiskaya gazeta»

Diễn đàn hợp tác liên vùng Nga – Hàn lần thứ I diễn ra tại thành phố Pohang
Tham dự Diễn đàn có hơn 700 đại biểu là các chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học và 
phóng viên báo chí. Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp đến từ 9 địa phương vùng Viễn Đông 
đã giới thiệu về cơ hội đầu tư nơi đây.
Diễn đàn cũng đã thông qua tuyên bố chung, trong đó xác định các biện pháp phát triển và 
thúc đẩy qan hệ giữa các khu vực của Nga và Hàn Quốc
https://rg.ru/2018/11/08/rossijsko-korejskij-forum-mezhregionalnogo-sotrudnichestva-proshel-v-phohane.html
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CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN 
ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH 
CÔNG 
15/11/2018, «MK.RU»

Nhà máy đóng tàu Zvezda bắt đầu sản xuất hàng loạt tàu chở dầu cỡ lớn
Nhà máy đóng tàu Zvezda bắt đầu sản xuất hàng loạt tàu chở dầu cỡ lớn. Dự kiến chiếc 
tàu chở dầu đầu tiên của lớp Aframaks sẽ được hạ thủy vào năm 2020.
Tổng cộng nhà máy Zvezda đã nhận được đơn đặt hàng đóng mới 30 chiếc tàu. Ngoài 
các tàu chở dầu, nhà máy còn có kế hoạch đóng các tàu phá băng, tàu tiếp nhiên liệu đa 
năng, tàu con thoi Bắc Cực và sản xuất các linh kiện phục vụ thăm dò, khai thác trên biển.
https://www.mk.ru/economics/2018/11/15/novaya-era-sudostroeniya-zvezda-nachala-seriynoe-proizvodst-
vo-tankerov-aframaks.html 

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


