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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
13/12/2018, TASS

Quyền Thống đốc O. Kozhemyako hi vọng rằng, văn phòng Đại diện toàn quyền 
của Tổng thống tại Viễn Đông sẽ được chuyển tới Vladivostok trước EEF-2019
Quyền Thống đốc vùng Primorye Oleg Kozhemyako hi vọng rằng, văn phòng Đại diện 
toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Vùng Liên bang Viễn Đông sẽ được chuyển 
tới Vladivostok trước thời điểm khai mạc Diễn đàn kinh tế phương Đông (diễn ra vào 
4-6/9/2019).
Trước đó, Tổng thống V. Putin đã ký sắc lệnh về việc chuyển thủ phủ của Vùng Liên bang 
Viễn Đông từ Khabarovsk sang Vladivostok.
https://tass.ru/v-strane/5910482

13/12/2018, «Rambler.Sport»

Các Ủy ban Olympic Nga và Nhật Bản sẽ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác tại EEF-
2019
Tại Moskva vừa diễn ra phiên họp thường niên của Ủy ban Olympic Nga. Phát biểu tham 
luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Olympic S. Pozdnyakov nhận định, các diễn đàn kinh 
tế lớn đã trở thành hình thức mới để mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao và 
thúc đẩy các giá trị Olympic.
https://sport.rambler.ru/other/41423538-olimpiyskie-komitety-rossii-i-yaponii-podpishut-memorandum-o-
sotrudnichestve-na-vef-2019

9/11/2018, «eastrussia.ru»
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CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
24/12/2018, TASS

Chính quyền đã chuẩn bị lộ trình sáp nhập Ngoại Baikal vào Vùng Liên bang 
Viễn Đông
Phó Chủ tịch, Giám đốc Sở phát triển kinh tế vùng Ngoại Baikal S.Novichenko cho biết, lộ 
trình sáp nhập Ngoại Baikal vào Vùng Liên bang Viễn Đông “đã được chuẩn bị và nhất trí”.
Trước đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc tách Cộng hòa 
Buryatia và vùng Ngoại Baikal khỏi vùng Liên bang Siberia để sáp nhập vào vùng Liên 
bang Viễn Đông, nâng tổng số địa phương của vùng Viễn Đông lên con số 11. Chính phủ 
Nga được giao nhiệm vụ trong thời hạn 3 tháng phải tiến hành xong các thủ tục liên quan 
đến sắc lệnh này.
https://tass.ru/politika/5946440 
 
20/12/2018, TASS

Ông O. Kozhemyako nhậm chức Thống đốc vùng Primorye
Ngày 20/12 vừa qua, ông O. Kozhemyako đã nhậm chức Thống đốc vùng Primorye, sau 
khi giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử lại.
“Trên cương vị Thống đốc vùng Primorye, tôi xin hứa sẽ thực hiện mọi trách nhiệm cao 
cả được giao, tôn trọng và bảo vệ quyền và sự tự do của con người, tuân thủ và bảo 
vệ Hiến pháp Liên bang Nga và Quy chế vùng Primorye, phụng sự nhân dân”, - ông O. 
Kozhemyako phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức.
http://tass.ru/politika/5934316

 
 

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
20/12/2018, TASS

Bộ phát triển Viễn Đông sẽ đưa cơ chế vận chuyển phương Bắc vào chương 
trình quốc gia về phát triển vùng Viễn Đông
Cơ chế vận chuyển phương Bắc sẽ được đưa vào như là một ưu tiên trong chương trình 
quốc gia phát triển vùng Viễn Đông. Thông tin trên được bà I. Makanova – Phó Giám đốc 
Sở dự án hạ tầng, Bộ phát triển Viễn Đông đưa ra tại phiên họp Hội đồng Liên bang.
Vận chuyển phương Bắc là cơ chế vận chuyển, cung cấp thực phẩm, thuốc men và nhiên 
liệu tới các khu dân cư vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận và các khu vực trong đó có Bắc 
Cực – những nơi bị chia cắt khỏi đại lục bởi điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
http://tass.ru/ekonomika/5937608



3

TẬP SAN THÔNG TIN HẰNG THÁNG

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

20/12/2018, Vesti.ru

Mọi người dân Nga đều có thể đưa ra đề xuất để phát triển vùng Viễn Đông
Mỗi người dân Nga đều sẽ có thể đưa ra những đề xuất của mình để phát triển các địa 
phương vùng Viễn Đông, trong đó có vùng Ngoại Baikal, trên một trang web được thiết 
kế riêng. Trang web này được chính quyền Viễn Đông cùng Cơ quan nghiên cứu dư luận 
xã hội toàn Nga phối hợp xây dựng trong khuôn khổ triển khai các biện pháp thực hiện 
Chương trình quốc gia về phát triển vùng Viễn Đông Nga giai đoạn đến năm 2025 và tầm 
nhìn đến năm 2035. Bắt đầu từ ngày 15/12, mỗi người dùng đều có thể đưa ra các đề xuất 
không hạn chế số lượng tại các mục khác nhau của trang web.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3096957

14/12/2018, TASS

Khu công nghiệp hỗ trợ ngành dầu khí đầu tiên của Nga sẽ được xây dựng tại 
Sakhalin
Lễ động thổ và khởi công xây dựng khu công nghiệp dầu khí đã diễn ra tại Nam Sakhalin. 
Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Thống đốc tỉnh Sakhalin V. Limarenko cho biết, khu công 
nghiệp được xây dựng để hỗ trợ phát triển lĩnh vực dầu khí trong nền kinh tế địa phương.
http://tass.ru/ekonomika/5911961 
 
 

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
21/12/2018, «Rossiyskaya Gazeta»

Chương trình làm sạch vịnh Zolotoy Rog (Sừng vàng) tại Vladivostok
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông cùng nhiều 
đồng nghiệp đến từ các viện khoa học khác đã nghiên cứu thành công chương trình xử lý 
rác tồn đọng và làm sạch vịnh Zolotoy Rog (Sừng vàng) tại Vladivostok.
Theo đại diện của trường Đại học tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông, dự án này đã được 
các chuyên gia thực hiện trong vòng 2 năm. Đơn vị đặt hàng là Viện nghiên cứu khoa học 
bảo vệ môi trường toàn Nga, còn đơn vị thực hiện chính là Trường kỹ thuật thuộc Đại học 
tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông.
https://rg.ru/2018/12/21/reg-dfo/vo-vladivostoke-poiavilas-programma-ochistki-buhty-zolotoj-rog.html 

19/12/2018, TASS

Các sinh viên của trường Đại học tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông có thể 
tham gia vào hoạt động dự án của Roskosmos từ năm 2019
Cơ quan vũ trụ Nga (Roskosmos) đã trở thành đối tác của chương trình đào tạo thạc sĩ 
“Quản lý phát triển lãnh thổ trên cơ sở công nghệ và dữ liệu viễn thám” của trường Đại 
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học tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông. Theo đó, từ năm 2019, các sinh viên sẽ có thể 
bắt đầu tham gia vào hoạt động dự án của Roskosmos trong khuôn khổ các chương trình 
hợp tác được ký kết, - đại diện của trường Đại học tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông 
cho biết.
https://tass.ru/obschestvo/5931156

 
14/12/2018, RIA Novosti

Đại học tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông mở các khóa đào tạo tình nguyện 
viên trong môi trường thực tế ảo
Theo đại diện của trường Đại học tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông, đơn vị này đã mở 
các khóa đào tạo tình nguyện viên trong môi trường thực tế ảo đầu tiên tại Nga. Theo đó, 
những người có nhu cầu có thể hoàn thành khóa học từ bất kỳ đâu trên thế giới, chỉ cần 
tải ứng dụng, đeo kính thực tế ảo và tai nghe.
https://ria.ru/20181214/1547968670.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


