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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông, Rostourist và Roscongress sẽ ký kết thỏa thuận về phát 
triển du lịch kinh doanh. Theo ông O. Safronov – Giám đốc Rostourist, việc tổ chức các sự 
kiện quy mô lớn và chất lượng ở tầm quốc tế sẽ giúp xây dựng hình ảnh nước Nga như là 
một quốc gia hiện đại và có tầm ảnh hưởng, hội nhập với môi trường kinh doanh và chính 
trị quốc tế. 

(Russiatourizm.ru)

Theo ông O. Fediur – Tổng cục trưởng Tổng cục Các tình trạng khẩn cấp khu vực Primorsky, 
trong thời gian Diễn đàn, các lực lượng của Bộ các tình trạng khẩn cấp LB Nga sẽ tiến hành 
trực chiến ở chế độ tăng cường. Trước thềm EEF, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm 
tra công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ các địa điểm, công trình dự kiến tổ chức 
các sự kiện, tụ điểm văn hóa, nơi ăn chốn ở của đại biểu tham dự Diễn đàn. 

(Hãng thông tấn “Oreanda-News”)

TÓM TẮT TUẦN LỄ THÔNG TIN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ  
VÙNG VIỄN ĐÔNG



2

TÓM TẮT TUẦN LỄ THÔNG TIN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

TIN TỨC VIỄN ĐÔNG

Tập đoàn Mitsui & Co của Nhật Bản bày tỏ quan tâm mở rộng hợp tác với Nga trong lĩnh vực 
thương mại điện tử. Hiện nay, tập đoàn này đang thực hiện trên lãnh thổ LB Nga 17 dự án 
thuộc nhiều lĩnh vực như năng lượng, chế tạo máy, cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng tiêu dùng. 
Theo thông tin từ các đại diện của tập đoàn, 2 dự án đã được giải ngân trong năm nay với 
tổng vốn đầu tư lên tới hơn 3 tỷ USD. 

(“TASS”)

Trong hai ngày 29 và 30/9 tại Vladivostok sẽ diễn ra Đại hội ngư nghiệp quốc tế với chủ đề: 
“Hỗ trợ Nhà nước như là một cơ chế phát triển ngư nghiệp”. Trong khuôn khổ Đại hội, dự kiến 
sẽ tổ chức phiên họp bàn tròn thảo luận về các sáng kiến luật pháp mới trong lĩnh vực đánh 
bắt, khai thác thủy hải sản. 

(Fishnotice.com)


