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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông sẽ diển ra hội nghị Hội đồng tài chính 
Nga-Trung Quốc (RKFC). Tại sự kiện này sẽ ký kết các thỏa thuận về hợp tác trong khuôn khổ 
RKFC, sẽ tổ chức buổi thuyết trình những dự án đầu tư then chốt. 

(Amur.info.ru)

Dự án Đặc khu phát triển ưu tiên mới “Yuzhnaya Yakutia” sẽ được trình bày tại Diễn đàn Kinh 
tế phương Đông, lãnh đạo nước Cộng hòa E.Borisov thông báo. 

(SakhaNews)

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông tỉnh Sakhalinsk sẽ ký kết các thỏa thuận về chín dự án với 
tổng trị giá là 26 tỷ rúp, Tổng công ty Phát triển tỉnh Sakhalinsk thông báo.

(DairyNews.ru)

Hệ thống thanh toán Quốc gia “Mir” của Nga sẽ đến tỉnh Primorsk. Tại Diễn đàn Kinh tế 
phương Đông Ủy ban hành chính tỉnh sẽ ký kết thỏa thuận liên quan với nhà điều hành hệ 
thống trong khu vực  

(vladivostok.monavista.ru)

Tại Diễn đàn sẽ tổ chức cuộc đấu giá từ thiện để bảo vệ các loài động vật quý hiếm và có 
nguy cơ diệt chủng của vùng Viễn Đông. Các lô bán đấu giá sẽ được lãnh đạo các khu vực 
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vùng Liên bang Viễn Đông, các khu bảo tồn và công viên quốc gia vùng Viễn Đông, các danh 
nhân văn hóa, nghệ thuật và thể thao nổi tiếng của Nga đưa ra. 

(IA “Vladnews.info”)

Ủy ban liên ngành đã xác nhận sự sẵn sàng của các khách sạn Vladivostok được khuyến nghị 
tiếp đón đại biểu và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

(Argumenty i Fakty”)

TIN TỨC VIỄN ĐÔNG

V.Putin đã phê duyệt danh mục những nhiệm vụ được giao tại phiên họp thảo luận các vấn 
đề phát triển vùng Viễn Đông. Những nhiệm vụ được giao liên quan đến tình hình giao 
thông vận tải, dân số học và ngân sách của khu vực vĩ mô.  

(EastRussia.ru)

Công ty CNPC của Trung Quốc đang tham gia vào dự án xây dựng đường ống khí đốt “Sila 
Siberi” quan tâm đến việc xây dựng nhà máy chế biến dầu ở huyện Aldansk CH Yakutia, lãnh 
đạo nước Cộng hòa E.Borisov thông báo..

(“TASS”)

Bộ Phát triển vùng Viễn đông LB Nga sẽ tham gia vào việc xem xét lại các điều khoản của các 
thỏa thuận giữa Bộ Tài chính LB Nga và các chủ thể vùng Liên bang Viễn Đông mà hạn chế 
cơ chế hỗ trợ các nhà đầu tư vào các chủ thể. Điều này đã được A.Galushka tuyên bố trong 
phiên họp ủy ban của Hội đồng giám sát Cảng tự do Vladivostok.

(kamgov.ru)

Nhờ thực hiện các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực chăn nuôi, Primore dự kiến sẽ tăng số đầu 
lợn lên 12 lần. Điều này cho phép xuất khẩu thịt sang Trung Quốc, Cục Nông nghiệp và Thực 
phẩm Primore thông báo.

(“TASS”)


