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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông gần 75% các nhà đầu tư sẽ đại diện cho Nga, Yu.Trutnev 
tuyên bố. Theo lời của Phó Thủ tướng, giá trị các hợp đồng sẽ ký kết tại Diễn đàn Kinh tế 
phương Đông đã vượt quá 900 tỷ rúp, và con số này có thể gần 1,5 ngàn tỷ rúp. 

(IA “Vladnews.info”)

Tỉnh Sakhalin sẽ ký 17 thỏa thuận tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Các hợp đồng sẽ được 
ký kết với các đối tác của Nga và nước ngoài trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, 
giao thông vận tải, thể thao, năng lượng, buôn bán và tổ hợp dầu khí. Trong số các dự án 
đầu tư có xây dựng trung tâm phân phối bán buôn, cơ sở sản xuất tàu đánh cá lắp ráp, nhà 
ga cảng biển và bến tàu tại Korsakova. 

(Mfd.ru)

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông Quỹ hỗ trợ cải tổ nhà ở và công trình tiện 
ích sẽ trình bày dự án về ứng dụng và sử dụng các phát triển công nghệ cao, các công nghệ 
và thiết bị hiệu quả cao vào nhà ở và công trình tiện ích công cộng. 

(gkh64.ru)

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông sẽ giới thiệu cuốn sách xuất bản nhân chuyến viếng thăm 
của Thủ tướng Nhật Bản S.Abe. Sách gồm các bài báo của các nhà khoa học Nga từ Đại học 
Liên bang Viễn Đông (DVFU), Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Mátxcơva (MGIMO), Viện 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế mang tên E.Primakov (IMEMO), Viện Hàn lâm Khoa học 
Nga và của các chuyên gia các trường đại học Nhật Bản. 

(Novosti@Rambler.ru)

Trong khuôn khổ chương trình văn hóa của Diễn đàn trên sân khấu Nhà hát kịch Primore 
sẽ công diễn lần đầu tiên vở kịch “Stena” (Bức tường) dựa theo tiểu thuyết cùng tên của 
Bộ trưởng Văn hóa LB Nga V.Medinsky. Nội dung vở kịch được xây dựng xoay quanh cuộc 
phòng thủ anh hùng pháo đài Smolensk trong những năm 1609-1611. Vở kịch có sự tham 
gia của đội dàn dựng từ Mátxcơva, trong đó có những người đã nhận giải thưởng kịch danh 
giá “Mặt nạ vàng”.  

(“Komsomolskaya pravda”) 

TIN TỨC VIỄN ĐÔNG

Trong năm tới 11 tỷ rúp sẽ được trích từ dụ trữ của Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga để bổ sung 
vốn cho Quỹ Phát triển Viễn Đông. Số tiền này sẽ được dành để hỗ trợ các dự án đầu tư tại 
Viễn Đông, Yu.Trutnev tuyên bố. 

(News.ykt.ru)

Chính phủ LB Nga đã đồng ý hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho ba dự án đầu tư tại Viễn Đông. Tại tỉnh 
Khabarovsk sẽ thực hiện dự án về xây dựng cơ sở sản xuất ván gỗ và tiết diện bào nhẵn, tại 
Cộng hòa Sakha (Yakutia) sẽ thực hiện dự án xây dựng và vận hành liên hợp làm giàu quặng 
“Taryn”, còn ở Priamur sẽ xây dựng tổ hợp sản xuất-logistics bảo quản nguyên liệu thảo mộc 
và trung tâm phức hợp chọn giống ngũ cốc. Khối lượng đầu tư của tư nhân trong các dự án 
là 18 tỷ rúp, khối lượng hỗ trợ của Nhà nước là 2,01 tỷ rúp. 

(RIA “Novosti”)


