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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Khả năng ký kết các hợp đồng về cung cấp điện năng từ Viễn Đông sẽ được thảo luận trong 
quá trình diễn ra Diễn đàn Kinh tế phương Đông. A.Galushka tuyên bố. 

(“Izvestia”)

Hàn Quốc đặt nhiều hy vọng vào chuyến viếng thăm Vladivostok của Tổng thống Park Geun-
hye, Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun đã nhận xét trong cuộc gặp với Đại sứ LB Nga tại Hàn 
Quốc A.Timonin. 

(IA “VladNews-Info”)

Yu.Trutnev đã đến thăm Vladivostok và kểm tra sự sẵn sàng của tỉnh trong việc tổ chức Diễn 
đàn Kinh tế phương Đông. Ngoài ra, ông còn tham gia lễ thông xe tuyến đường ô tô của 
hành lang giao thông “Primore-1”. 

(Komsomolskaya pravda”)

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông Chính quyền Chukotka sẽ ký kết các thỏa thuận tổng trị 
giá 70 tỷ rúp. Theo lời của Thống đốc khu tự trị R.Kopin, dự kiến đó là các thỏa thuận trong 
lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông và năng lượng, cung cấp khí đốt, nâng cấp nhà ở và 
các cơ sở tiện ích công cộng, khai thác than đá. 

(“TASS”)
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Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông sẽ tổ chức buổi thuyết trình về “Trung tâm 
Kim cương Á Âu” có định hướng hoạt động là các giao dịch xuất nhập khẩu với các nước 
trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đầu tư cho dự án là 450 triệu rúp. 

(Primpress.ru)

Cuộc đấu giá từ thiện nhằm hỗ trợ động vật quý hiếm và có nguy cơ diệt chủng của vùng 
Viễn Đông sẽ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Người khởi xướng 
việc tổ chức đấu giá là Yu.Trutnev. 

(“TASS”)

Tại các phiên làm việc của Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ II, Quỹ Phát triển Viễn 
Đông và Cơ quan Viễn Đông về thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu sẽ ký kết với Ngân hàng 
hợp tác quốc tế Nhật Bản thỏa thuận về thành lập nền tảng liên doanh nhằm thu hút đầu tư 
từ Nhật Bản cho các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do Vladivostok. 

(“Dalnevostochny kapital”)

TIN TỨC VIỄN ĐÔNG

Đầu tư của Trung Quốc chiếm hơn 16% tất cả các nguồn đầu tư thu hút được cho vùng Viễn 
Đông trong năm qua là nhờ các công cụ phát triển mới, A.Galushka tuyên bố. 

(IA “Tân Hoa Xã”)

A.Galushka tuyên bố là từ tháng Một đến tháng Sáu năm 2016 số lượng gia tăng dân số tự 
nhiên của vùng Viễn Đông là 1.397 người. So sánh với năm 2015 thì chỉ số này tăng thêm 
8,2%. 

(“Izvestia”)

Tại phiên họp của Hội đồng giám sát Cảng tự do Vladivostok (SPV) dưới sự chủ tọa của 
Yu.Trutnev đã chấp nhận 36 đơn xin gia nhập SPV của các công ty. Tổng trị giá đầu tư công 
bố là hơn 15 tỷ rúp. 

(Primorsky.ru)

Chính quyền Sakhalin sẽ bỏ quy chế vùng biên giới cho hàng loạt lãnh thổ các khu vục để 
thu hút khách du lịch. Theo lời của Thống đốc tỉnh O.Kozhemyako, việc xóa bỏ vùng biên giới 
không làm suy giảm mức độ an ninh. 

(“Primorsky reporter”)


